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เลขท่ี    ACC6012/001 
    

 วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
 

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งท่ี 9/2560 เรื่องการลดทนุ การเพิ่มทุน การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และก าหนดวันประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด )มหาชน)  )"บริษัท") ครั้งที่ 9/2560 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น. มีมติที่ส าคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
1. อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 375,000,000 บาท เป็น 374,999,912.50 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้
จ าหน่าย จ านวน 350 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 (ACC-W1) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี ้
 
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 374,999,912.50 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสีล่้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบ

สองบาทห้าสิบสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 1,499,999,650 หุ้น )หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหก

ร้อยห้าสิบหุ้น)  

 มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท  )ยี่สิบห้าสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น 
  

 หุ้นสามญั 1,499,999,650 หุ้น )หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหก

ร้อยห้าสิบหุ้น)  

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น )ศูนย์หุ้น)” 

 
หมายเหตุ  บริษัทยังคงมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
  สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 (ACC-W1) จ านวน 299,999,650 หุ้น 
 

2. อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 150,000,000.00 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 374,999,912.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 524,999,912.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
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เพิ่มทุนจ านวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น )Right Offering) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แบบรายงานการเพิ่มทุน )แบบ 53-4)) 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท เป็นดังนี ้
 
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 524,999,912.50 บาท (ห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสอง

บาทห้าสิบสตางค์) 
 

แบ่งออกเป็น 2,099,999,650 หุ้น )สองพันเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้า

สิบหุ้น)  
 

มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท  )ยี่สิบห้าสตางค์) 
 

โดยแยกออกเป็น 
  

 
หุ้นสามญั 2,099,999,650 หุ้น )สองพันเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้า

สิบหุ้น)  
 

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น )ศูนย์หุ้น)” 

 
หมายเหตุ  (1) หุ้นสามัญจดทะเบียน จ านวน 299,999,650 หุ้น ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง

 สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 (ACC-W1)  
(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 600,000,000 หุ้น รองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
 ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น )Right Offering) 

 
3. อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน

ไม่เกิน 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
(“Right Offering”) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  ) แบบรายงานการเพิ่มทนุ )แบบ 53-4)) ซึ่งสามารถ
สรุปได้ ดังนี ้ 
 
(ก) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราการจองซื้อ 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน )ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจาก

การค านวณ ให้ตัดเศษหุ้นน้ันท้ิง) โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ในช่วง 0.51 – 0.62 บาทต่อหุ้น* 

*หมายเหตุ: กรอบราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น พิจารณาจากราคาปิดของหุ้นบริษัท ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งอยู่ที่ 0.51 บาท และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นชอง
บริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งมีมูลค่า 0.62 บาท
ต่อหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีมติก าหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แน่นอน ภายในวันท่ี 17 
มกราคม 2561 
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(ข) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ได้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นให้ส าหรับจ านวนท่ีมีการใช้สิทธิเกินนี้ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนท้ังหมดแล้วเท่านั้น โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ี
เหลือมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่
จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นท่ีได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละ
ราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ด าเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร และผู้ถือหุ้นจะต้องท า
การจองซื้อและช าระเงินค่าหุ้นส่วนท่ีเกินนี้พร้อมกับการจองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อของหุ้นตามสิทธิของตน 

(ค) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและจอง
เกินสิทธิแล้ว บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อตัดหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้
ต่อไป 

(ง) บริษัทได้ก าหนดให ้วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน )Record Date)  

(จ) บริษัทก าหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 22 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 (5 วันท าการ) 
บริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ลงทุนทราบก่อนถึงก าหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว 

โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ 
บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มี
อ านาจในการพิจารณาก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื้อ วิธีการหรือเง่ือนไขในการช าระค่า
หุ้น เง่ือนไขและ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น รวมทั้งมีอ านาจในการลง
นามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
เสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล 
การยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ )ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 อนึ่ง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น อาจท าให้บริษัทฯ ต้องท าการปรับราคาและอัตราใช้สิทธิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 )ACC-W1) ในกรณีที่ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่
ออกใหม่นี้ค านวณได้ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" โดยค านวณจากราคาตลาด
ต่อหุ้นในระหว่างระยะเวลา 15 วันท าการ (วันที่เปิดท าการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันแรกที่ขึ้น
เครื่องหมาย XR )วันที่ใช้ในการค านวณ) ทั้งนี้ เป็นไปตามเง่ือนไขการปรับสิทธิที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ACC-W1 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากก าหนดระยะเวลาใช้สิทธิครั้งต่อไปของใบส าคัญแสดงสิทธิ ACC-
W1 คือวันท าการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2561 ดังนั้น ในกรณีที่มีการปรับสิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใต้ใบส าคัญแสดง
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สิทธิ ACC-W1 ดังกล่าว บริษัทจะแจ้งรายละเอียดการปรับสิทธิ และบริษัทจะขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อ
รองรับการปรับสิทธิดังกล่าว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ต่อไป 

 
4. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 10/1 

(เพิ่มเติม) ข้อ 13 ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 25 ข้อ 30 และ ข้อ 40 เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ทั่วไป และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2557/74 เรื่องการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และค าช้ีแจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 
และพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ และเป็นหุ้น

ชนิดระบุช่ือผู้ถือหุ้นและเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็ม
มูลค่า 

ผู้จองหุ้น หรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้ใดๆ บริษัท
ไม่ได้ 

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคน
ขึ้นไปถือหุ้น หรือจองซื้อหุ้นร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งใน
บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น หรือผู้จองหุ้น
แล้วแต่กรณี 
 บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นแปลงสภาพ หรือหุ้น
บุริมสิทธิ  รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายให้แก่ประชาชนได้ 
และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้น
สามัญให้กระท าได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ และเป็นหุ้น
ชนิดระบุช่ือผู้ถือหุ้น และเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็ม
มูลค่าและ/หรือ เป็นหุ้นที่ช าระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่น
นอกจากตัวเงินหรือ และ/หรือ ให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม 
ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบ
หรือหุ่นจ าลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้
ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์
หรือวิทยาศาสตร์ 

ผู้จองหุ้น หรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้ใดๆ บริษัท
ไม่ได้ 

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคน
ขึ้นไปถือหุ้น หรือจองซื้อหุ้นร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งใน
บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น หรือผู้จองหุ้น
แล้วแต่กรณี 

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นแปลงสภาพ หรือหุ้น
บุริมสิทธิ  รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ประชาชนหรือบุคคลใดๆ ได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลง
สภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญให้กระท าได้ภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมาย 

ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการ
ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม
กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่า

ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการ
ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม
กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่า
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือ
แทนก็ได้โดยการลงลายมือช่ือหรือพิมพ์ลายมือช่ือดังกล่าวนั้น 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 หากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นก าหนด 

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือ
แทนก็ได้โดยการลงลายมือช่ือหรือพิมพ์ลายมือช่ือดังกล่าวนั้น 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
)ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียน
หุ้นก าหนด 

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มี
ข้อจ ากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้หุ้นของบริษัทที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีสัญชาติไทยมีจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 51 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมด และข้อจ ากัดนั้นๆ จะเป็นไปเพื่อ
รักษาสิทธิและผลประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย 

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มี
ข้อจ ากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บริษัทมีหุ้นที่ถือโดย
บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายทั้งหมด  

(ไม่มีในข้อบังคับปัจจุบัน) ข้อ 10/1 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่คณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏใน
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคล
ดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบแม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน
ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว 

วันที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็น
วันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง )2) เดือน แต่
ต้องไม่ก่อนวันท่ีคณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 
วันหรือระยะเวลาอื่นซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อคณะกรรมการ
ก าหนดวันเพื่อก าหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ 
โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง

เสียง 

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ 
โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง

เสียง 



 

หน้า 6 ของ 10 
 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

(2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่

ทั้งหมดตาม )1) เพื่อใช้เลือกบุคคลคนเดียว หรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะเป็นคะแนนเสียง

ให้แก่กรรมการคนใดมาก หรือน้อยกว่ากรรมการคน

อื่นไม่ได้ ทั้งนี้โดยไม่ค านึงถึงข้อก าหนดอื่นใด ภายใต้

ข้อบังคับนี้ที่ขัดหรือแย้งกับข้อนี้ อนึ่ง ข้อก าหนดอื่น

ใดภายใต้ข้อบังคับนี้จะไม่อาจตีความให้ความ

หมายถึงการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีลงคะแนนแบบสะสมได ้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับ จะได้รับ

การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่

บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้ งในล าดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนที่จะพึงมี หรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผู้้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ี

ขาด 

(2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่

ทั้งหมดตาม )1) เพื่อใช้เลือกบุคคลคนเดียว หรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง

ให้แก่กรรมการคนใดมาก หรือน้อยกว่ากรรมการคน

อื่นไม่ได้ ทั้งนี้โดยไม่ค านึงถึงข้อก าหนดอื่นใด ภายใต้

ข้อบังคับนี้ที่ขัดหรือแย้งกับข้อนี้ อนึ่ง ข้อก าหนดอื่น

ใดภายใต้ข้อบังคับนี้จะไม่อาจตีความให้ความ

หมายถึงการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสยีง

เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีลงคะแนนแบบสะสมได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับ จะได้รับ

การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่

บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้ งในล าดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนที่จะพึงมี หรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ี

ขาด 

ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน 
ถ้าไม่มีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือ
เสียงข้างมากของจ านวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
 ในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ 
กรรมการหนึ่งคนจะมีเสียงหน่ึงเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วน
ได้ส่วนเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการคนนั้นจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน 
ถ้าไม่มีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 
 ในกรณีที่ มี ก ารประ ชุมคณะกรรมการผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารก าหนด หรือตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ประกาศก าหนด  
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ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ี
ขาด 

 

 กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขที่กล่าวมา
ข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์
ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการ
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับน้ี 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือ
เสียงข้างมากของจ านวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
 ในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ 
กรรมการหนึ่งคนจะมีเสียงหน่ึงเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วน
ได้ส่วนเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการคนนั้นจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ี
ขาด 

ข้อ 22. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นแร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือ
ประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนด
วันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 
 อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้
ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่
กรรมการตั้งแต่ 2 คน ข้ึนไปร้องขอให้ประธานกรรมการ หรือ
กรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนด
วันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 
 คณะกรรมการของบริษัทสามารถจัดประชุม ณ ท้องที่
ใดก็ได้ ท้ังในและนอกราชอาณาจักร 

 

ข้อ 22. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นแร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือ
ประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนด
วันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้  
 ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท 
รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ 
 อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้
ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้  ในกรณีที่
กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการ หรือ
กรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนด
วันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 
 คณะกรรมการของบริษัทสามารถจัดประชุม ในสถานท่ี
อื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของ
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บริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หรือ ณ ท้องทีอ่ื่นใดก็ได้ ทั้งใน
และนอกราชอาณาจักร ตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด  
 อน่ึง การประชุมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร จะ
ก าหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและด าเนินการ
ใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
หรือผู้ถือหุ้นนับจ านวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 
คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้น
ที่ จ าหน่ าย ได้ ทั้ งหมด  จะ เข้ า ช่ื อกั นท าหนั งสื อขอ ให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวนั้นด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่า การประชุมวิสามัญ  
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่
คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ
หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ )10) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น
จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร  
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ ผู้ถือหุ้น
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ตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึง
กระท า  มีดังน้ี 

)1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่
ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

)2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ 
วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท 

)3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
)4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก

ตามวาระ 
)5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัท 
)6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
)7) กิจการอื่นๆ 

ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึง
กระท า  มีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่
ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2)  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ 
วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และ
การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารอง 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระ 

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัท 

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวน
เงินค่าสอบบัญชี 

(7) กิจการอื่นๆ 

ข้อ 40. ในกรณีที่บริษัท หรือ บริษัทย่อย ตกลง
เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการเกี่ยวกับการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท หรือ บริษัทย่อย ตาม
ความหมายที่ก าหนด ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียน หรือการได้มา หรือจ าหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน
ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ใน
เรื่องนั้นด้วย 

 

ข้อ 40. ในกรณีที่บริษัท หรือ บริษัทย่อย ตกลง
เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการเกี่ยวกับการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท หรือ บริษัทย่อย ตาม
ความหมายและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่ใช้
บังคับกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 
หรือการได้มา หรือจ าหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจด
ทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้นด้วย 

 
นอกจากนี้ เพื่อให้การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จลุล่วง และเป็นไปตามค าสั่ง ค าแนะน าหรือความเห็นของนายทะเบียน คณะกรรมการ
บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษั ท และ/
หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท มีอ านาจในการแก้ไขและ /หรือเพิ่มเติม
รายละเอียด ถ้อยค าหรือข้อความของข้อบังคับของบริษัท หรือข้อความในเอกสาร และ /หรือ ค าขอต่างๆ ตามความ



 

หน้า 10 ของ 10 
 

จ าเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนและสามารถจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ โดยที่ไม่กระทบต่อสาระส าคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัทตามที่เสนอข้างต้น 
 

5. อนุมัติการก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม
สวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้

จ าหน่ายและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 
 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน 
(Right Offering)  

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัทข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 10/1 (เพิ่มเติม) ข้อ 13 ข้อ 21 
ข้อ 22 ข้อ 25 ข้อ 30 และข้อ 40 

วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่นๆ )ถ้ามี) 
 

6. อนุมัติก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 )Record Date) ในวันท่ี 
26 ธันวาคม 2560  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                (นายยุทธนา แต่ปางทอง) 
          กรรมการผู้จัดการ 
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 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ณ วันที ่1 ธันวาคม 2560 

ข้าพเจ้า บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้  

1. การลดทุนและการเพ่ิมทุน 

1.1 การลดทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 375,000,000 บาท จ านวน 1,500,000,000 หุ้น เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 374,999,912.50 บาท แบ่งออกเป็น 1,499,999,650 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จ าหน่าย 
จ านวน 350 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรรองรับการแปลงสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (ACC-W1) 

1.2 การเพ่ิมทุน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 374,999,912.50 บาท เป็น  524,999,912.50 บาท  โดย
การออกหุ้นสามัญใหม่จ านวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น 

 

มูลค่าที่ตราไว ้

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

แบบก าหนดวตัถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ 600,000,000 0.25 150,000,000 

การใช้เงินทุน     

แบบมอบอ านาจทั่วไป หุ้นสามัญ ..................... ..................... ..................... 

         (General Mandate) หุ้นบุริมสิทธ ิ ..................... ..................... ..................... 
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2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ และ

ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม ไม่เกิน 
600,000,000 

2 : 1 0.51 - 0.62 22-23, 26-28 ก.พ. 
2561 

โดยกรอบการเสนอขายหุ้นสามัญ
ใหม่พิจารณาจากราคาปิดของหุ้น
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2560 และมูลค่าทางบัญชีของงบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัท
ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
มูลค่า 0.62 บาทต่อหุ้น 
คณะกรรมการมีมติก าหนดราคา
ขายหุ้นสามัญออกใหม่ภายในวันที่ 
17 มกราคม 2561 

 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้นผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ

ของตนตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่

จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนท้ังหมดแล้วเท่านั้น  

หลักเกณฑ์ส าหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังนี้ 

กรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุน้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจ านงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย

ตามจ านวนที่แสดงความจ านงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นจะถูกยกเลิกในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในครั้งถัดไป 

กรณีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 

(ก)  ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกิน

กว่าสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับ

การจัดสรรจะไม่เกินจ านวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว 

(ข)  ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและ

ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้น

จากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ

รายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้

จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 
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(ค)  การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่า

สิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender 

Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ

ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการ

ถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

  - ปัดทิ้ง – 

3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที ่22 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสวนหลวง 4 
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานครโดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 (Record Date) 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         
4.1 บริษัทจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและเพิ่มทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก
ใหม่เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน 
   เพื่อช าระคืนเงินกู้ที่จะถึงก าหนดช าระภายในปี 2561 และ ใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการของบริษัทและบริษัทย่อย 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน และการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
   เป็นการเพิ่มสภาพคล่อง ท าให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
7.1 จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นจะท าให้การซือ้ขายหลักทรัพยม์ีสภาพคล่องที่เพ่ิมขึ้น 

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษทั โดยผู้จองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทท้ังหมดนั้นจะมสีิทธิไดร้ับเงินปนัผล
เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดมิของบริษัท ทุกประการ นับแต่วันท่ีผู้ถือหุน้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจด
ทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแลว้ 
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8. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 
ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1 ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 1 ธันวาคม 2560 
2 ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record 

Date) 
26 ธันวาคม 2560 

3 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 22 มกราคม 2561 

4 จดทะเบียนมติลดทุน/เพิ่มทุน ต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ 

5 ขึ้นเครื่องหมาย XR วันแรก 2 กุมภาพันธ์ 2561 

6 ก าหนดวัน Record Date เพื่อมีสทิธิจองซื้อหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้
ถือหุ้นเดิม 

6 กุมภาพันธ์ 2561 

7 ระยะเวลาจองซื้อส าหรับการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถอืหุ้นของผู้
ถือหุ้นเดิม 

22-23, 26-28 กุมภาพันธ์ 
2561 

 
          บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
 
 
 

ลายมือช่ือ                                                                                              กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
          (นายยุทธนา  แต่ปางทอง  และ  นายศริน  เรืองศร) 


