บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน)

=====================================================================

ที่ BROCK : 005 / 2559
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1 / 2559

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้

เอกสารแนบ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1 / 2558
ข้อมูลกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
นิยามกรรมการอิสระ
ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
ข้อบังคับบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการลงทะเบียน
ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1 / 2559
แผนที่สถานที่การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1 / 2559
รายงานประจําปี 2558 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ด้วยคณะกรรมการของ บริ ษทั บ้านร็ อคการ์ เด้น จํากัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
2559 ในวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง The Orchestra Ballroom A ชั้น 2 โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุ งเทพฯ
514 ซอยรามคําแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
วัตถุประสงค์ และเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 ได้จดั ขึ้นเมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2558 โดยมีสาํ เนา
รายงานการประชุมตามที่แนบเอกสารมาพร้อมนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้บนั ทึกครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็ นจริ ง (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 1) ซึ่ งเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากจากผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วัตถุประสงค์ และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําปี
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและ
รับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สมควรที่จะอนุมตั ิ งบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ของบริ ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ที่ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองบัญชีจากผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว ซึ่ งสรุ ปสาระสําคัญของฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในปี 2558 ได้ดงั นี้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ส่ วนแบ่งกําไรจากกิจการร่ วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ
กําไรต่อหุ น้
กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร

1,269,520,489.02
30,226,142.78
80,983,834.28
32,108,114.50
630,000.00
59,958.99
10,405,365.40
8,260,802.96
0.01
162,171,864.34

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2558 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อม
กับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้)
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากจากผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี บัญชี 2558
และจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ไว้ เป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมาย
3.1 พิจารณาการจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษี
เงิ นได้นิติบุคคลในแต่ละปี และมีการพิจารณาถึงผลการดําเนิ นงาน ฐานะทางการเงินของบริ ษทั สภาพคล่องของ
บริ ษทั การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควรที่จะอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2558 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ ้น เป็ นเงินปั นผลจํานวน
20,499,998.60 บาท (ยี่สิบล้านสี่ แสนเก้าหมื่ นเก้าพันเก้าร้ อยเก้าสิ บแปดบาทหกสิ บสตางค์) หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ
248.16 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษี เงิ นได้นิติบุคคล หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 12.64 ของกําไรสะสมที่ ยงั ไม่ได้จดั สรร
สําหรับผูถ้ ือหุ น้ ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ณ วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559 โดยมีกาํ หนดการจ่ายเงินปั นผลในวัน
พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

ข้ อมูลเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปันผลในปี ทีผ่ ่ านมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร (บาท)
กําไรสุ ทธิ (บาท)
จํานวนหุ น้ ที่จ่ายเงินปั นผลประจําปี (หุ น้ )
เงินปั นผลประจําปี จ่ายต่อหุ น้ (บาท : หุ น้ )
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (บาท)
ผลประโยชน์รูปแบบอื่น

7. สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผล ของกําไรสุ ทธิ
8. สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผล ของกําไรสะสมที่
ยังไม่ได้จดั สรร

ปี 2556
(เสนอปี 2557)
142,925,098.50
(15,501,645.48)
1,024,999,930
-

ปี 2557
(เสนอปี 2558)
154,421,020.37
12,135,962.91
1,024,999,930
Warrant
BROCK-W1
-

ปี 2558
(เสนอปี 2559)
162,171,864.34
8,260,802.96
1,024,999,930
0.020
20,499,998.60
248.16 %
12.64 %

การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากจากผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
3.2 พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ไว้ เป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และเหตุผล การจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไร
สุ ทธิ ประจําปี หลังหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควรพิจารณาให้จดั สรรกําไร
สุ ทธิ ประจําปี ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 450,000.- บาท
(สี่ แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.45 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2558 รวมเป็ นเงินสํารองสะสมจํานวน
18,850,000.- บาท (สิ บแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หรื อร้อยละ 1.53 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั (ทุนจด
ทะเบียนบริ ษทั 1,229,999,916 บาท)
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากจากผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
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บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน)

=====================================================================

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559

4.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 กําหนดให้ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ( 1 / 3 ) เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่แบ่งออกให้ครบเป็ นสาม
ส่ วนไม่ได้ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ง ในปี แรกและปี ที่สอง
ภายหลังจากจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วธิ ี จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนในปี หลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ น
ตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
โดยในปี นี้ กรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้
1. นายวิรัตน์
ชินประพินพร
2. นายปรี ชา
เจนธนวิจิตร
3. นางเนาวรัตน์ สุ ธรรมจริ ยา
ความเห็นของคณะกรรมการ กระบวนการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ไม่ได้ผา่ นคณะกรรมการ
สรรหา เนื่องจากปัจจุบนั บริ ษทั ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษทั ได้
ร่ วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ผา่ นมา (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 2) จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ใหม่อีกวาระ จํานวน 3 ท่านดังนี้
1. นายวิรัตน์
ชินประพินพร
2. นายปรี ชา
เจนธนวิจิตร
3. นางเนาวรัตน์ สุ ธรรมจริ ยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากจากผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
4.2 ค่ าตอบแทนกรรมการ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ภายใน วงเงิน
จํานวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ความเห็นของคณะกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ไม่ได้ผา่ นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ
บริ ษทั เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกําหนดค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการได้ผ่ า นการพิ จ ารณาจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ฯแล้ว เห็ น ว่ า สมควรที่ จ ะอนุ ม ัติ
ค่า ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ภายในวงเงิ นจํานวน 1,500,000 บาท (หนึ่ งล้านห้า แสนบาทถ้วน) ทั้ง นี้
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์อื่นๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนและโปร่ งใส เพื่อให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนที่ มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรั บผิดชอบที่มีต่อ
บริ ษทั โดยกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 เท่ากับปี 2559 การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการนี้ได้มีการ
พิจารณาจากข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
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รายละเอียดข้ อมูล
ค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2559 ( ปี ทีเ่ สนอ )
จํานวนเงินต่ อครั้ง
15,000 บาท / ครั้ง

ปี 2558 ( ปี ที่ผ่านมา )
จํานวนเงินต่ อครั้ง
15,000 บาท / ครั้ง

(ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมจากรายงานประจําปี 2558 หัวข้อ : โครงสร้างการจัดการ)
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากจากผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั
ประจําปี 2559 ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.2535
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น สมควรอนุ มตั ิแต่งตั้ง
บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด โดยนางสาววรรญา พุทธเสถียร (ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน 4387)
หรื อ นายเชิ ดสกุล อ้นมงคล (ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน 7195) หรื อ นางสาววราภรณ์ อิ นทรประสิ ทธิ์
(ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน 7881) เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจําปี 2559 โดยกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี และรายไตรมาสเป็ นจํานวนเงิ นรวมทั้งสิ้ น 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ งเป็ นอัตราที่
มากกว่าค่าสอบบัญชี ปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ปี 2559 (ปี ทีเ่ สนอ)
ปี 2558 (ปี ทีผ่ ่ านมา)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
580,000.- บาท/ปี
550,000.- บาท/ปี
ค่าบริ การอื่น **
15,000.- บาท/ครั้ง
15,000.- บาท/ครั้ง
**ค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ และค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
ผูส้ อบบัญชีท้ งั สองท่านไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั แต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากจากผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุมและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัทฯ อีกจํานวน 1,100,000.00 บาท จากทุ นจดทะเบียนจํานวน
1,229,999,916.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,231,099,916.00 บาท เพื่อรองรับการปรั บสิ ทธิจากการจ่ ายเงิน
ปันผลเกินกว่ าทีร่ ะบุในข้ อกําหนดสิ ทธิฯ ของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 โดยมีมูลค่ าทีต่ ราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท

หน้าที่ 5

บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน)

=====================================================================

วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื�อรองรับการปรับสิ ทธิ จากการจ่ายเงินปั นผลเกินกว่าที�ระบุในข้อกําหนดสิ ทธิ ฯ ของ
ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ BROCK-W1 ดัง นั�น บริ ษ ัท ฯ จึ ง จํา เป็ นต้อ งเพิ� ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ จากจํา นวน
1,229,999,916.00 บาท เป็ นจํานวน 1,231,099,916.00 บาท โดยการเพิ�มทุนจดทะเบียนจํานวน 1,100,000 หุ น้ มูลค่า
หุน้ ที�ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรว่า ผูถ้ ือหุ ้นสมควรพิจารณาอนุ มตั ิการเพิ�มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจํานวน 1,229,999,916.00 บาท เป็ นจํานวน 1,231,099,916.00 บาท โดยการเพิ�มทุนจด
ทะเบียนจํานวน 1,100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที�ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ตามที�เสนอ
การลงมติ วาระนี�ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุ น้ และ
ผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ�มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื�อให้ สอดคล้ องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังที�กล่าวไว้ในวาระที� 6 ข้างต้น
จึงเป็ นการสมควรที�บริ ษทั ฯ จะต้องแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 ตามรายละเอียดดังนี�
“ข้อ 4.
ทุนจดทะเบียนจํานวน
1,231,099,916 บาท (หนึ�งพันสองร้อยสามสิ บเอ็ดล้านเก้าหมื�นเก้าพัน
เก้าร้อยสิ บหกบาท)
แบ่งเป็ น
1,231,099,916 หุน้
(หนึ�งพันสองร้อยสามสิ บเอ็ดล้านเก้าหมื�นเก้าพัน
เก้าร้อยสิ บหกบาท)
มูลค่าหุน้ ละ
1
บาท (หนึ�งบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
1,231,099,916 หุ น้
(หนึ�งพันสองร้อยสามสิ บเอ็ดล้านเก้าหมื�นเก้าพัน
เก้าร้อยสิ บหกบาท)
หุน้ บุริมสทิธิ
หุน้
( - )”
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นควรว่า ผูถ้ ือหุ ้นสมควรพิจารณาอนุ มตั ิ การแก้ไข
เพิ�มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามที�เสนอ
ในการนี� ให้บุคคลที�คณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้เป็ นผูด้ าํ เนิ นการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจในการแก้ไข
หรื อเพิ�มถ้อยคําเพื�อให้เป็ นไปตามคําสั�งของนายทะเบียน
การลงมติ วาระนี�ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสี ยงทั�งหมดของผูถ้ ือหุ น้ และ
ผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ทั้งนี้บริ ษทั ได้กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่
3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559
จึงเรี ยนมาเพื่อขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ในวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559
เวลา 14.00 น. ณ ห้อง The Orchestra Ballroom A ชั้น 2 โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุ งเทพฯ 514 ซอยรามคําแหง 39 ถนนประชา
อุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร โดยบริ ษทั จะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมได้ต้ งั แต่
เวลา 11.30 น.เป็ นต้นไป หากท่ านไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ มได้ ด้วยตนเอง และประสงค์ จะแต่ งตั้งบุคคลอืน่ หรือกรรมการบริษัท
(ตามเอกสารแนบ 4) เข้ าร่ วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทน ในการประชุ มครั้ งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบ 5 หรื อสามารถ Download ได้จาก http://www.rockgarden.co.th พร้อมติดอากรแสตมป์
20 บาท และส่ งคืนสํานักเลขานุการบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 จักขอบพระคุณยิง่

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )
ประธานกรรมการ
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน)

สํานักเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ : 0-2934-7000 ต่อ 216
โทรสาร : 0-2934-7186 , 0-2514-1490 , 0-2934-7000 ต่อ 211
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