เอกสารแนบ 5

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท กรุ๊ ปลีส จากัด (มหาชน)
วันที่ 9มีนาคม2558
ข้ าพเจ้ า บริษัท กรุ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่3/2558 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 15.00น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรั พย์ ”) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1. การลดทุนและเพิ่มทุน
1.1 การลดทุน
จากการที่ บริ ษั ทฯ ประสงค์ จะเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนนัน้ ภายใต้ บทบัญ ญั ติม าตรา 136 แห่งพระราชบัญ ญั ติบริ ษั ท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) กาหนดไว้ ว่า บริ ษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้
แล้ วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ ได้ เมื่อหุ้นทังหมดได้
้
ออกจาหน่ายและได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว ที่ประชุม
คณะกรรมการจึงได้ มีม ติให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 1,338,827 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจานวน
720,926,136 บาท เป็ น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทฯ จานวน 2,677,654 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
1.2

การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 50,000,000 บาท จาก 719,587,309 บาท
เป็ น 769,587,309 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยการ
เพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาท/หุ้น)

รวม (บาท)

แบบก าหนดวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ รองรั บ
การใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพ

หุ้นสามัญ

100,000,000

0.50

50,000,000

แ บ บ ม อ บ อ าน าจ ทั่ วไป (General
Mandate)

-

-

-

-
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญจานวนไม่เกิน100,000,000หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1.

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน

จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น

ราคาขาย
(บาท/หุ้น)

เพื่อรองรับการใช้
ไม่เกิน
สิทธิแปลงสภาพของ 100,000,000
หุ้นกู้แปลงสภาพที่
เสนอขายแก่ผ้ ลู งทุน
ในต่างประเทศโดย
เฉพาะเจาะจง
(Private
Placement)

วันเวลาจอง
ซือ้ และชาระ
เงินค่ าหุ้น

ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดดูสิ่งที่สง่
เท่ากับ 10 บาทดังกล่าว ไม่เข้ าข่าย มาด้ วย 1
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.
39/2551 เรื่ อง การคานวณราคาเสนอ
ขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคา
ตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า
โดยวันที่
กาหนดราคาเสนอขายคือวันที่
คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นเพื่อ
รองรับการใช้ สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
ซึง่ จะไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคา
และราคาตลาดซึง่ กาหนดโดยใช้ ราคา
ปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท
เทศไทยย้ อนหลัง 15 วันทาการ
ติดต่อกัน (ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2558 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558) ก่อนวัน
กาหนดราคาเสนอขายเท่ากับ 8.46
บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ

โปรดดูสิ่งที่
ส่งมาด้ วย 1
และเงื่อนไข
อื่นๆ
ด้ านล่าง

เงื่อนไขอื่นๆ
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ อนุมตั ิการมอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ข้ างต้ น ซึง่ รวมถึงการเข้ าเจรจา ทาความตกลง และการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรร
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หุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในคาขออนุญ าตต่างๆ คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึง
การติดต่อ การยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารหรื อหลักฐานต่างๆ และการดาเนินการการติดต่อ และ/หรื อ
การกระทาอื่นใดต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว
3. กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้น
บริษัทฯ กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558เป็ นวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องบอลรูม 1
ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุ งเทพฯ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษกดินแดง กรุ งเทพฯ 10320โดยกาหนดวันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558ในวันที่ 27มีนาคม 2558(Record Date)
และให้ รวบรวมรายชื่ อ ผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 30มีนาคม 2558
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไขการขออนุญาต
4.1 บริษัทฯ จะต้ องยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน
ชาระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริ ษัทฯ จะต้ องยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สาหรับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพ
4.3 บริ ษัทฯ จะต้ องยื่นคาขออนุญ าตต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขออนุมัติให้ รับหุ้นสามัญ เพิ่มทุน เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนตามข้ อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องภายหลังจากที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ น
หุ้นสามัญของบริษัทฯ (ถ้ ามีการใช้ สิทธิดงั กล่าว)
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
5.1 เป็ นเงินทุนสาหรับขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ประกอบธุรกิจให้ เช่า
ซื ้อรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแก่บุคคลทัว่ ไป และให้ เช่าซื ้อรถคูโบต้ าที่ใช้ ในการประกอบเกษตรกรรม ตังแต่
้ ปี
2556 โดยบริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิ ในการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้ าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศกัมพูชา
(ฮอนด้ ามีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจรถจักรยานยนต์มากกว่าร้ อยละ 80 ในประเทศกัมพูชา) และบริ ษัทได้ ลง
นามในบันทึกข้ อตกลงเพื่อความร่ วมมือกันในทางธุรกิจกับบริ ษั ท สยามคูโบต้ า จากัด ซึ่งเป็ นผู้ผลิตอุปกรณ์
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การเกษตรชัน้ น าในประเทศกัม พูชาและได้ เริ่ ม เปิ ด ส านัก งานเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อเช่ าซื อ้ ในร้ านค้ าตัวแทน
จาหน่ายสินค้ าของคูโบต้ าในประเทศกัมพูชาแล้ ว
5.2 เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เพื่อให้ มี สภาพคล่องทางการเงินสูงขึน้ และ
สามารถเพิ่มเครื อข่ายทางธุรกิจที่สง่ เสริมธุรกิจของบริษัท เพิ่มโอกาสสร้ างรายได้ และกาไรในอนาคต
6. ประโยชน์ ท่ ีบริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1 เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงิน: หากนักลงทุนใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทฯ จะไม่
ต้ องใช้ คืนเงินต้ นแก่นกั ลงทุน นอกจากนี ้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพยังทาให้ บริ ษัทฯ มีทางเลือกในการระดมทุนที่
หลากหลายในอนาคต โดยสามารถออกได้ ทงหุ
ั ้ ้ นกู้ หรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้ เหมาะสมกับแผนการลงทุนหรื อ
การขยายธุรกิจในอนาคต
6.2 ผลกระทบ (Dilution)ต่าและไม่เกิดทันที: หากนักลงทุนใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ จะ
เปรี ยบเสมือนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ราคาสูงกว่าราคาตลาด ณ วันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
6.3 หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ ไม่มีหลักประกันหรื อผู้ค ้าประกัน ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงไม่มี ภาระผูกพัน
เพิ่มเติมในทรัพย์สินที่ใช้ ในการดาเนินงาน (operating assets)
6.4 บริ ษัทฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้ นี ้ ในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ โดยบริ ษัทฯ จะนาเงินที่จะได้ รับจากหุ้น กู้แปลง
สภาพดังกล่าวไปใช้ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา ซึ่งสามารถใช้ สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐในการ
ประกอบธุรกิจได้ ดังนัน้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จึงเปรี ยบเสมือนการบริ หารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ(Natural
Hedge)
7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
ผู้ถือหุ้นที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ จะได้ รับประโยชน์ทงในรู
ั ้ ปของเงินปั นผลและมูลค่าของหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ ้น โดย
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายจ่ายเงิน ปั น ผลให้ แ ก่ ผ้ ูถือ หุ้น ตามความเห็น ชอบของคณะกรรมการ โดยเชื่ อ มโยงกับ ผล
ประกอบการของบริ ษัทฯ ในแต่ละปี และต้ องได้ รั บอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลซึง่ ต้ องได้ รับอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
7.2 ผู้ถื อ หุ้น กู้แ ปลงสภาพที่ ได้ ใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพเป็ น หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ จะมี สิ ท ธิ ได้ รับ เงิน ปั น ผลจากการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ตังแต่
้ ได้ ใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ และได้ รับการจดทะเบียนเป็ น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้น
กรณีที่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงหมด
ั้
บริษัทฯ คาดว่ าผลกระทบสูงสุดที่อาจเกิดขึ ้นต่อผู้ถือ
หุ้นเดิมจะเป็ นดังนี ้
ผลกระทบด้ านราคาที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Price Dilution)
ไม่มีผลกระทบด้ านราคาที่มีต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากราคาแปลงสภาพที่กาหนดไม่ต่ากว่าราคาตลาดซึง่ กาหนดจากราคา
ปิ ด ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน า้ หนัก ของหุ้น ของบริ ษั ท ฯ ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ย้ อ นหลัง 15 วัน ท าการ ติ ด ต่ อ กัน ก่ อ นวัน ที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ
ออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ เท่ากับ 8.46 บาท
ผลกระทบต่ อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังมีใบสาคัญแสดงสิทธิที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ซึง่ สามารถใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นสามัญได้ 343,404,252 หุ้น ดังนัน้ หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้ สิทธิ แปลงสภาพทังหมด
้
ตามจานวนหุ้นรองรับ
100,000,000 หุ้น และหากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญทังจ
้ านวน จะทาให้ สิทธิในการลงคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงทังสิ
้ ้น 443,404,252 หุ้น หรื อ ไม่เกินร้ อยละ 28.81 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วทังจ
้ านวน
9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินการ

วัน เดือน ปี

1

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่3/2558

6 มีนาคม 2558

2

วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ เข้ าร่ ว มประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้ นประจ าปี

27 มีนาคม 2558

2558(Record Date)
3

รวบรวมรายชื่ อ ผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์ และ

30 มีนาคม 2558

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558

27 เมษายน 2558

5

ดาเนิ นการจดทะเบี ยนมติเพิ่มทุนจดทะเบี ยน แก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของ

ภายใน14 วันนับ

บริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์

แต่วนั ที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ
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บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลงชื่อ_______________________________________กรรมการผู้มีอานาจ
(นายสมชัย ลิมป์ พัฒนสิน)

ลงชื่อ_______________________________________กรรมการผู้มีอานาจ
(นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ)
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