
 

 

ท่ี TRC-IR 028/2562 

วนัท่ี 6 มิถุนายน 2562  

เร่ือง    เชิญประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 

เรียน    ท่านผูถื้อหุน้บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 )หนา้ 9-24( 
2. แบบรายงานการเพ่ิมทุน )F53-4) (หนา้ 25-30) 
3. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ )หนา้ 31-36( 
4. หลกัเกณฑ ์วธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม และการมอบฉนัทะ )หนา้ 37-38( 
5. รายนามและประวติักรรมการท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมแทน และนิยาม

กรรมการอิสระ )หนา้ 39 -40( 
6. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 )หนา้ 41( 
7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. )เป็นเอกสารแยกต่างหากจากเล่มหนงัสือเชิญประชุม(  
8. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ดว้ยระบบ Barcode (ตอ้งน ามาในวนั

ประชุม(  
 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ก าหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น คร้ังที่ 1/2562  ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ที่ท าการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน)
ห้องมัลติฟังก์ช่ัน ช้ัน 2 เลขที ่8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 แผนท่ีปรากฏดงั
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 
วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ส าหรับการประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 
2562 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ )www.trc-con.com) ส าเนารายงานการประชุมปรากฏดงัส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1  

  
ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ  

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

http://www.trc-con.com/
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วาระที ่2 พิจารณาอนุมัต ิการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 770,397,245.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
770,395,728.13 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 6,163,165,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท โดยตัด
หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย 12,135 หุ้น  และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน        
จดทะเบียน 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
 ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 770,397,245.00 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจ านวน 6,163,177,960 หุ้น 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท ก่อนการพิจารณาเพ่ิมทุนเพื่อเสนอขายให้กับผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering)  
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 1,516.88 
บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 12,135 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท โดยตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายท่ีส ารองไวเ้พ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลในปี 2561 ทั้งน้ี เพ่ือใหทุ้นจดทะเบียนเท่ากบัทุนท่ีช าระแลว้ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯ ลดทุนจดทะเบียน
จ านวน 1,516.88 บาท โดยตดัหุ้นสามญัท่ีส ารองไวเ้พื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในปี 2561 และอนุมติัการแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงัน้ี 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 770,395,728.13 บาท  

 (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบลา้นสามแสนเกา้หม่ืนหา้พนัเจ็ดร้อยยีสิ่บแปดบาทสิบสามสตางค)์ 

แบ่งออกเป็น 6,163,165,825 หุน้  

 (หกพนัหน่ึงร้อยหกสิบสามลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนหา้พนัแปดร้อยยีสิ่บหา้หุน้) 

มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท (ศูนยจุ์ดหน่ึงสองหา้บาท) 

โดยแบ่งออกเป็น  

หุน้สามญั 6,163,165,825 หุน้  

 (หกพนัหน่ึงร้อยหกสิบสามลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนหา้พนัแปดร้อยยีสิ่บหา้หุ้น) 

หุน้บุริมสิทธิ - ไม่มี - 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ  
 ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฏหมาย 73,371,224.63 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,041,739,823 บาท     

เพือ่ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
   “ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

(“พ.ร.บ. มหาชนฯ) ก าหนดวา่กรณีบริษทัมีผลขาดทุนสะสม ใหบ้ริษทัหกัชดเชยผลขาดทุนสะสมจากเงินส ารองอ่ืน
ก่อน แลว้จึงหกัจากทุนส ารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุน้ ตามล าดบั 
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   ทั้งน้ี ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมจ านวน 1,452,698,756.21 บาท ทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
73,371,224.63 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีน ามาหักลา้งบญัชีขาดทุนสะสมไดจ้ านวน 1,041,739,823 บาท ซ่ึง
ภายหลงัจากการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น จ านวนรวมทั้งส้ิน 1,115,111,047.63 บาท เพื่อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสมท่ียงัคงเหลืออยูจ่  านวน 337,587,708.58 บาท  

     
ความเห็นของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  พิจารณาอนุมติัให้โอนทุนส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 73,371,224.63 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีน ามาหักลา้งบญัชีขาดทุนสะสมไดจ้ านวน 1,041,739,823 
บาท รวมเป็นเงิน 1,115,111,047.63 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนของบริษทัฯ  

 
 คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ  
  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนจ านวน 427,997,626.63 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,423,981,013 

หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.125 บาท จากทุนจดทะเบียน 770,395,728.13 บาท เพิ่มเป็น 1,198,393,354.75 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 9,587,146,838 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2562 ประชุมเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ไดมี้มติให้น าเสนอต่อท่ีประชุม 

ผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 427,997,626.63 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
770,395,728.13 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,198,393,354.75 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 
3,423,981,013 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท  

 ทั้งน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2  
 
ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทั้งน้้ี 
โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัการเสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออก
ใหม่ ในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 
 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ  

ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็นดงัน้ี 
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ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,198,393,354.75 บาท 

 (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบแปดลา้นสามแสนเกา้หม่ืนสามพนัสามร้อยห้าสิบส่ีบาท

เจ็ดสิบหา้สตางค)์ 

แบ่งออกเป็น 9,587,146,838 หุน้ 

 (เกา้พนัหา้ร้อยแปดสิบเจ็ดลา้นหน่ึงแสนส่ีหม่ืนหกพนัแปดร้อยสามสิบแปดหุน้) 

มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท (ศูนยจุ์ดหน่ึงสองหา้บาท) 

โดยแบ่งออกเป็น  

หุน้สามญั 9,587,146,838 หุน้ 

 (เกา้พนัหา้ร้อยแปดสิบเจ็ดลา้นหน่ึงแสนส่ีหม่ืนหกพนัแปดร้อยสามสิบแปดหุน้) 

มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท (ศูนยจุ์ดหน่ึงสองหา้บาท) 

หุน้บุริมสิทธิ - ไม่มี -  
  
 ความเห็นคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
  
 คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ  
  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 3,423,981,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอ

ขายให้กบัผู้ถือหุ้นเดมิในอตัราส่วน 9 หุ้นเดมิต่อ 5 หุ้นใหม่ 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2562 ประชุมเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ไดมี้มติให้น าเสนอต่อท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 427,997,626.63 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
770,395,728.13 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,198,393,354.75 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 
3,423,981,013 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท และจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ยล าดบัท่ี 2  แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ของหนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี 

- จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 3,423,981,013 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท ให้แก่         
ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม (“Right Offering”) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ก) จดัสรรในอตัรา 9 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท) กรณีมีเศษหุ้นให้    
ปัดท้ิง โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.125 บาท โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น
ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Record Date) ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2562 และก าหนดวนัจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมในวนัท่ี 15 และ 17 – 22 กรกฎาคม 
2562 (5 วนัท าการ) 
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(ข) ในการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) นั้น ผูถื้อหุ้น     
มีสิทธิจองซ้ือหลกัทรัพยเ์กินกวา่สิทธิของตน (Excess Rights) โดยผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นเกิน
กวา่สิทธิของตน จะไดรั้บการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิก็ต่อเม่ือมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนคงเหลือ
จากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น 

(ค) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั
หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือ
จากการท่ีผูถื้อหุน้ไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีแสดงความจ านงจะซ้ือหุน้เพ่ิมทุนเกินจากสิทธิ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมแต่ละรายท่ีจองเกินสิทธิดงักล่าว จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือ
จากการจดัสรร 

(ง) กรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิของตนเป็นจ านวนน้อยกวา่หุ้นส่วนท่ี
เหลือจากการจดัสรรตามสิทธิ ให้จดัสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือนั้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือเกินกว่า
สิทธิตามท่ีระบุในใบจองซ้ือส าหรับการจองเกินสิทธิดงักล่าว และช าระค่าจองซ้ือหุ้นดงักล่าว
ทั้งหมดทุกราย 

(จ) ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิของตนเป็นจ านวนมากกวา่หุ้นส่วนท่ี
เหลือจากการจดัสรร ให้จดัสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกิน
กวา่สิทธิแต่ละราย ซ่ึงการจดัสรรหุน้ดงักล่าวใหด้ าเนินไปจนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

อน่ึง หากยงัมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ (Excess 
Right) บริษทัจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  โดยการตดัหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีไม่ได้
จ าหน่ายออก 

การจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใด จะตอ้งไม่ท า
ให้ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นเกินกวา่สิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือ
ข้ามผ่านจุดท่ีต้องท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือ
หลกัทรัพย ์เพ่ือครอบง ากิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดั
การถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้น าเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น    
คร้ังท่ี 1/2562 เพื่ออนุมติัมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัหรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอ านาจพิจารณา (1) ก าหนดและแกไ้ข
เปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย เช่น วนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Record Date) ระยะเวลาการเสนอขาย
ราคาเสนอขาย อตัราส่วนการจองซ้ือหุ้น วิธีการหรือเง่ือนไขในการช าระค่าหุ้น เง่ือนไขและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน (2) 
เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต 
ค าขอผอ่นผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึง
รวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อ
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หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ (4) ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดทุ้กประการ  

(ฉ) อน่ึง สิทธิในการจองซ้ือและได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอน
จนกวา่จะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ตาม

รายละเอียดท่ีระบุขา้งตน้ และพิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร 
หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอ านาจต่าง ๆ ตาม
รายละเอียดท่ีระบุขา้งตน้ ทั้งน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัการเสนอขายและ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ในแบบรายงานเพ่ิมทุน (F53-4) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2  

 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ  

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และข้อ 27 เร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

และการเรียกประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ตามล าดบั 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

เพื่อให้สอดคลอ้งกบั )ก( ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 ประกอบกบัค าช้ีแจงกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง การประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษทัจ ากัด บริษทัมหาชนจ ากดั สมาคมการคา้ และหอการคา้ ตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี  23 กนัยายน 
2559 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัมหาชนจ ากัดท่ี ประสงค์จะประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งมีการก าหนดเร่ือง
ดงักล่าวไวใ้น ขอ้บงัคบัของบริษทั และ )ข( มาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. มหาชนฯ ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม โดยค าสั่งหัวหนา้
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพ่ิมเติม กฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ ซ่ึงก าหนดการให้สิทธิผูถื้อหุ้นเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งท าการ
แกไ้ข เพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 23 และขอ้ 27 โดยใหเ้พ่ิมเติมขอ้ความใหม่ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ข้อความเดมิ 
“ขอ้ 23   คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 

คณะกรรมการบริษทัสามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือสถานท่ี
อ่ืนใดท่ีเห็นสมควร” 
เพิม่เตมิข้อบังคบัวรรค 3 

การประชุมคณะกรรมการสามารถจดัใหมี้การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ไดต้ามเง่ือนไข ขั้นตอนและ
วธีิการท่ีกฏหมายก าหนด” 
ส่วนข้อความในวรรคอืน่ ๆ ของข้อบังคบั ข้อ 23 นี ้ให้คงเดมิ 
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ข้อความเดมิ 
“ขอ้ 27   คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญัคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได ้   
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัได ้    
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม  
ผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือ
ดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 
แก้ไขวรรค 1 และ  2 เพิม่เตมิข้อบังคบัวรรค 3 และวรรค 4 
 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี  ภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่
วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืน ๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใด
ก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด เขา้ช่ือท าหนงัสือในฉบบัเดียวกนั ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็น
การประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้โดยจะตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือ
ร้องขอดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทั้งหลาย
ซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบห้า 
(45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใดจ านวน
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 34 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกัน
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ   
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ข

เพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 23 และขอ้ 27 ซ่ึงเป็นเร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยเพ่ิมเติมขอ้ความใหม่ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ พร้อมทั้ งมอบอ านาจให้
กรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ อ านาจในการแกไ้ข 
เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงถอ้ยค า ในขอ้บังคบัดงักล่าวได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของ    
นายทะเบียนบริษทัมหาชนในการจดทะเบียนขอ้บงัคบักบักระทรวงพาณิชย ์
 



 

หนงัสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี 1/2562          หนา้ 8 

 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ  

  ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี   
  - 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 (Record 
Date) ในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2562  

บริษทัฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทั (www.trc-con.com 
หัวขอ้ “นักลงทุนสัมพนัธ์/ขอ้มูลผูถื้อหุ้น”) หากผูถื้อหุ้นมีค าถามท่ีตอ้งการให้บริษทัฯ ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ี
น าเสนอคร้ังน้ี สามารถส่งค าถามล่วงหน้าไดท่ี้นางสาวจรูญลกัษณ์ หร่องกระโทก ผูช่้วยเลขานุการบริษทั เบอร์โทรศัพท ์       
02-022-7777 ต่อ 3207 อีเมล ์jarunluk.r@trc-con.com หรือฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสัมพนัธ์ เบอร์โทรศพัท์ 02-022-7777 ต่อ  
3213  

ในวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ผูถื้อหุ้นและ/หรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วม
ประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น.  บริษทัฯ ขอความร่วมมือให้ผูถื้อหุ้นและ/หรือผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียน 
และเอกสารตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 (กรณีเป็นการรับมอบฉันทะ) มาแสดงเพื่อลงทะเบียน และขอความกรุณาศึกษา
หลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมและการมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 และในกรณีท่ีตอ้งการมอบฉันทะ
ใหก้รรมการของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมแทน กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย ์ตาม
ช่ือ ท่ีอยูข่องบริษทัฯ โดย จ่าหนา้ซองถึงนางสาวจรูญลกัษณ์ หร่องกระโทก ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ตามวนั 
เวลา และสถานท่ีตามท่ีกล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัขอบคุณยิง่  

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

            นางไพจิตร รัตนานนท ์
            ประธานกรรมการ 

 

ผูช่้วยเลขานุการบริษทั/นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
โทร. +66 2022-7777 ต่อ 3207 และ 3213 
 


