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วาระที ่1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561
วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 16,879,900 บาท จากเดิม

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 416,879,900 บาท แบ่งออกเป็น 
416,879,900 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
16,879,900 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

วาระที ่3 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษทั

วาระที ่4 พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 16,879,900 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)

วาระที ่5 เร่ืองอ่ืน ๆ (หากมี)
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พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 

To acknowledge the Minutes of 
the 2018 Annual General Meeting of Shareholders.
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พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 16,879,900 บาท 
จากเดมิบริษัทมทุีนจดทะเบียนจ านวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น 

มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 416,879,900 บาท 
แบ่งออกเป็น 416,879,900 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน

จ านวน 16,879,900 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท

To consider approving the Company’s capital increase of Baht 16,879,900 from 
the existing registered capital of Baht 400,000,000, divided into 400,000,000 shares at 
par value of Baht 1 to registered capital of Baht 416,879,900, divided into 416,879,900 

shares at par value Baht 1 by issuing 16,879,900 newly issued ordinary shares at 
par value of Baht 1.
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พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทั

To consider approving the amendment of Clause 4 of 
the Company’s Memorandum of Association to be in line with 

the Company’s capital increase.
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“ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 416,879,900   บาท   
(ส่ีร้อยสิบหกลา้นแปดแสนเจด็หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยบาท)

แบ่งออกเป็น 416,879,900   หุ้น        
(ส่ีร้อยสิบหกลา้นแปดแสนเจด็หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยหุน้)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท      
(หน่ึงบาท)

โดยแยกออกเป็น :
หุ้นสามัญ 416,879,900  หุ้น

(ส่ีร้อยสิบหกลา้นแปดแสนเจด็หม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยหุน้)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

( - )  ”
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พจิารณาอนุมัตกิารออกและจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั
จ านวนไม่เกนิ 16,879,900 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)

To consider approving the issuance and allotment of 
16,879,900 newly issued ordinary shares at the par value of 

Baht 1 for the private placement.
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บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ซ่ึงไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับริษัท จ านวน  6 ราย ประกอบด้วย

1) Mr. John Antony Wilkinson 

2)  Mr. Duncan Anthony Edwards 

3)  Mr. John Phillips 

4)  Mr. Robin Alexander Angus Gilmour 

5)  Mr. Simon Christopher Edwards

6) Mr. Brent Andrew Johnston 



Agenda 5

พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี)

Other matters (If any)
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