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        20 มนีาคม 2558 
 
เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี  2558 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 
 บรษัิท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1.   ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 

2.   รายงานประจ าปีของคณะกรรมการของบรษัิท ประจ าปี 2557 ในรปูแบบ CD 
  (โปรดดหูมายเหต ุ*  ทา้ยหนงัสอืเชญิประชุม) 
3. รายละเอยีดของกรรมการทีอ่อกตามวาระเพือ่เลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 
4.   รายละเอยีดของขอ้ก าหนดสาระส าคญัในเบือ้งตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
5.   แบบรายงานการเพิม่ทนุ (แบบ 53-4) 
6. แบบพมิพห์นังสอืมอบฉันทะ แบบ ข (ซึง่ระบขุอ้มลูกรรมการอสิระผูรั้บมอบฉันทะไว ้

แลว้) 
7. ขอ้บงัคบับรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
8. หลกัฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชมุ 
9.   แผนทีส่ถานทีจั่ดการประชมุ 

 
  ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  ประจ าปี 
2558  ในวนัจันทรท์ี ่ 27 เมษายน 2558  เวลา  13.00 น.  ณ หอ้งบอลรมู 1 ชัน้ 3 โรงแรม ด ิ เอมเมอรัลด-์ 
กรงุเทพฯ เลขที ่ 99/1 ถนนรัชดาภเิษก ดนิแดง กรงุเทพฯ 10320   เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ระเบยีบวาระที ่1  แสดงวา่การบอกกลา่วนดัประชุมเป็นไปโดยชอบ 

 
ระเบยีบวาระที ่2  ชีว้า่องคป์ระชุมครบหรอืไม ่
 
ระเบยีบวาระที ่3  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 (เอกสารแนบ 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวา่รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 ซึง่ประชมุเมือ่

วนัที ่ 30 เมษายน 2557 ไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้งตามความเป็นจรงิ  จงึเห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุ

ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที ่4   พจิารณารบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และอนมุตังิบดลุและงบก าไร

ขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบญัช ีส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เพือ่ใหท้ีป่ระชมุรับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิท และ

เห็นสมควรอนุมัต ิ รายงานประจ าปี งบดลุ งบก าไรขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2557  ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษัิท และการพจิารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ 

ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที ่5  พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 2557 

  เนือ่งจากผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2557 (หรอืตัง้แต ่1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2557) 

ตามงบการเงนิรวม บรษัิทมผีลก าไรสทุธ ิ114,703,924 บาท คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้

อนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานของปี 2557   ทัง้นีใ้นปี 2556 บรษัิทฯ มกีารจา่ยเงนิปัน

ผล จากผลการด าเนนิงาน สิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 คดิเป็นจ านวนเงนิ 166,377,306.88 บาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 69.23 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิรวม (240.3 ลา้นบาท) หรอืคดิเป็น 0.0568 บาทตอ่

หุน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เนือ่งจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษัิทฯ ไดจั้ดสรรทนุส ารองตาม

กฎหมายไวค้รบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้  จงึเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2557 จากผลการด าเนนิงาน สิน้สดุ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 
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คดิเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 68,718,486.82 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 59.91 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิ

รวม หรอืคดิเป็น 0.048 – 0.063 บาทตอ่หุน้ ทัง้นีอ้ตัราการปันผลตอ่หุน้ทีแ่น่นอนขึน้อยูก่บัจ านวนการใช ้

สทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิ GL- W3 ครัง้ที ่ 15 ในวนัที ่ 31 มนีาคม 2558 และ ครัง้ที ่ 16 ในวนัที ่ 30 

เมษายน 2558  ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิท ทีร่ะบวุา่ เงนิปันผลจะจา่ยไมน่อ้ยกวา่ 

รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธขิองบรษัิทหลงัจากหกัภาษีเงนิได ้  โดยบรษัิทฯ จะประกาศอตัราทีแ่น่นอนให ้

ทราบภายใน วนัที ่6 พฤษภาคม 2558  

โดยก าหนดวนับนัทกึรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล ในวนัที ่ 11 พฤษภาคม 2558 และใหร้วบรวม

รายชือ่ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่12 พฤษภาคม 2558 

และก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่26 พฤษภาคม 2558   

ทัง้นี ้ มตใินวาระนี ้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที ่6  พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ (เอกสารแนบ 3) 

  ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุสามัญประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจาก

ต าแหน่งเป็นจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่น

ไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม  และกรรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็น

ผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได ้

  ปัจจบุนั บรษัิทมกีรรมการรวมทัง้ส ิน้ 10 ทา่น  ดงันัน้ จะมกีรรมการจ านวน 4 ทา่นทีจ่ะตอ้งออก

ตามวาระในครัง้นี ้ ซ ึง่ไดแ้ก ่

1) นายมทิซจึ ิโคโนชติะ  ประธานกรรมการ 
2) นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิ กรรมการ 
3) พล.อ. สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
4) นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ   กรรมการ 

 (วธีกีารสรรหากรรมการของบรษัิท ไดม้รีะบไุวใ้น รายงานประจ าปี 2557 ภายใตห้วัขอ้ การก ากบัดแูล

กจิการ / การสรรหาและการแตง่ตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุในหนา้ 37) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้รรมการทัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้

ด ารงต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึง่ เนือ่งจากบคุคลทัง้สีด่งักลา่ว ลว้นเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้

ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท และไดอ้ทุศิเวลาใหก้บั

บรษัิทอยา่งเต็มที ่ (กรณุาดคูณุสมบตัขิองกรรมการแตล่ะทา่น ต าแหน่งทีจ่ะแตง่ตัง้ พรอ้มรายละเอยีดอืน่ๆ 

ประกอบ ในเอกสารแนบ 3) 

ดงันัน้ รายนามคณะกรรมการบรษัิท หลงัจากไดรั้บการเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเรยีงล าดบัตามการ

ออกตามวาระจะเป็นดงันี ้

1) นายวรศกัดิ ์เกรยีงโกมล กรรมการ 
2) นายทตัซยึะ โคโนชติะ กรรมการ 
3) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
4) ดร.พลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
5) นายโศณติ พชิญางกรู กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
6) นายมเุนะโอะ ทาชโิร ่ กรรมการ 
7) นายมทิซจึ ิโคโนชติะ ประธานกรรมการ 
8) นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิ กรรมการ 
9) พล.อ. สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
10) นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ   กรรมการ 

 
ทัง้นี ้ ในวาระนี ้ จะท าการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล และมตใินวาระนีแ้ตล่ะบคุคลจะตอ้งไดรั้บคะแนน

เสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบยีบวาระที ่7  พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบ มหีนา้ทีใ่นการพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ี และก าหนดคา่ตอบแทน

ของผูส้อบบญัชเีพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตติอ่ไป  

โดยในปี 2558 ไดเ้สนอ บรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากดั ซงึเป็นผูส้อบบญัชรีายเดมิ เป็นผูส้อบบญัชขีอง

บรษัิทฯ ตอ่ไปเป็นปีที ่ 9 โดยมคีวามเห็นวา่ บรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นบรษัิทซึง่มชีือ่เสยีง และมี

มาตรฐานเป็นทีย่อมรับในระดบัสากล อกีทัง้ไดเ้สนอคา่สอบบญัชใีนอตัราทีเ่หมาะสม 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ บรษัิทส านักงาน อ ีวาย 

จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ประจ าปี 2558 ตอ่ไป โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัช ี ไดแ้ก ่ 

1. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3516(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิ

ของบรษัิท มาเป็นเวลารวม 4 ปี ไดแ้ก ่ปี 2550-2552 และปี 2557) หรอื 

2. นายโสภณ เพิม่ศริวิัลลภ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3182 (ยังไม่เคยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิ

ของบรษัิท) หรอื 

3. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3972 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิ

ของบรษัิท) 

 

โดยใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึง่มอี านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชขีองบรษัิท 

ทัง้นี ้ไมม่ผีูส้อบบัญชที่านใดมคีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่

เกีย่วขอ้งกับบุคคลดังกล่าว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของ

บรษัิทฯ 

และเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้ าหนดคา่สอบบญัช ีประจ าปี 2558  ในวงเงนิไมเ่กนิ 

1,870,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ) ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2557 จ านวน 90,000 บาท เนือ่งจากขอบเขต
งานทีเ่พิม่ขึน้ จากการท างบการเงนิรวมส าหรับบรษัิท และบรษัิทยอ่ยในประเทศไทย สงิคโปร ์และกมัพชูา 

ทัง้นี ้ มตใินวาระนี ้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที ่8  พจิารณาอนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ส าหรบัปี 

2558 

การก าหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทไมไ่ดผ้า่นคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน เนือ่งจาก

ปัจจบุนับรษัิทไมม่คีณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  อยา่งไรก็ตาม การก าหนดคา่ตอบแทนของ

คณะกรรมการไดผ้า่นการพจิารณาอยา่งรอบคอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท กอ่นทีจ่ะน าเสนอใหผู้ ้

ถอืหุน้พจิารณาอนุมัต ิซึง่ปกตจิะประกอบดว้ย คา่เบีย้ประชมุ และคา่บ าเหน็จของกรรมการ โดยพจิารณาให ้

สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั 

เมือ่ปี 2557 บรษัิทมผีลก าไรจ านวน 114.70 ลา้นบาท และไดจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการและ

กรรมการตรวจสอบ จ านวนทัง้ส ิน้ 2,982,000 บาทโดยแบง่เป็นคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 

1,760,000 บาท คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 494,000 บาท และคา่บ าเหน็จกรรมการ 

จ านวน 728,000 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหก้ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

และกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2558 ในวงเงนิไมเ่กนิ 3,500,000 บาท  ซึง่เป็นอตัราเดยีวกนักบัทีไ่ด ้

เสนอในปีทีแ่ลว้  โดยจะจัดสรรดงัตอ่ไปนี ้

คา่เบีย้ประชุม ส าหรับปี 2558 นี ้ขอเสนอใหเ้ป็นอตัราเดยีวกบัปีทีแ่ลว้ดงันี้ 
- ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 12,000 บาทตอ่ครัง้ทีเ่ขา้

ประชมุ 
- กรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บทา่นละ 10,000 บาทตอ่ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 
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ทัง้นี ้  กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บคา่เบีย้ประชมุทัง้ในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ตามภารกจิทีเ่พิม่ขึน้ 

คา่บ าเหน็จ  จะพจิารณาจากผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั โดยจะเสนอใหจ้า่ยประมาณ 2 เทา่ของ
จ านวนเดอืนเฉลีย่ของโบนัสพนักงาน (เชน่ หากพนักงานไดรั้บโบนัสเฉลีย่ 2 เดอืน กรรมการจะไดรั้บ 4 
เดอืนของคา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้) ซึง่เป็นเงือ่นไขเดยีวกนักบัปีทีแ่ลว้ 
 

 ทัง้นี ้มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุ โดยกรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ เป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

(บรษัิทไดร้ะบ ุอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการตรวจสอบ  ไวใ้นรายงานประจ าปี 

2557 ภายใตห้วัขอ้เรือ่ง โครงสรา้งการจัดการ / คณะกรรมการบรษัิท และเรือ่งการก ากบัดแูลกจิการ / 

คณะกรรมการชดุยอ่ย หนา้ 18 และหนา้ 36) ตามล าดบั) 

เร ือ่งตามระเบยีบวาระที ่9 - ระเบยีบวาระที ่12 ทีจ่ะน าเสนอเพือ่ขออนุมตัใินทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2558น ัน้ เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นเงือ่นไขของกนัและกนั หากเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ตามระเบยีบ
วาระที ่9 - ระเบยีบวาระที ่12 ไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ใหถ้อืว่า
ระเบยีบวาระทีไ่ดร้บัการอนุมตัโิดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ไปกอ่นหนา้น ัน้ไดถู้กยกเลกิ
และจะไมม่กีารน าเสนอระเบยีบวาระอืน่เพือ่ใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 พจิารณาอกีตอ่ไป 
 
ระเบยีบวาระที ่9 พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทนุในตา่งประเทศ

โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในจ านวนไม่เก ิน 30 ล้านเหรียญ

ดอลลารส์หรฐัหรอืในเงนิสกลุอืน่ในจ านวนเทยีบเทา่ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้นุมัตใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2558 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทุนในต่างประเทศ

โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไดแ้ก่ J Trust Asia Pte. Ltd. (“JTA”) ในจ านวนไม่เกนิ 30 

ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือในเงนิสกุลอื่นในจ านวนเทียบเท่า ทั ้งนี้ รายละเอียดของขอ้ก าหนด

สาระส าคญัในเบือ้งตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ เป็นไปตามเอกสารแนบ 4 

ขอ้มูลของ JTA มีดังนี้คือ JTA เป็นบรษัิทย่อยของ J Trust Co. Ltd. (“JT”) ซึง่เป็นบรษัิทจด

ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยโ์ตเกยีว (“TSE”) ประเทศญีปุ่่ น ประกอบธรุกจิหลัก คอื ใหบ้รกิารทางการเงนิ

แกล่กูคา้รายยอ่ย และธรุกจิอืน่ๆ เชน่ อสงัหารมิทรัพย ์สวนสนุก และเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ JT มี

มูลค่าตลาดใน TSE ประมาณ 1,000 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรัฐ (หรอืประมาณ 32,500 ลา้นบาท) JTA 

เป็นบรษัิทที่จัดตัง้ขึน้ในประเทศสงิคโปร์เมื่อเดือนตุลาคม 2556 โดย JT ถือหุน้รอ้ยละ 100 ของหุน้

ทัง้หมดของ JTA โดย JTA ด าเนนิธรุกจิบรหิารจัดการการลงทุนและใหบ้รกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางการ

บรหิารในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาแลว้วา่ JT (โดยการถอืหุน้ผา่น JTA) มรีากฐานทีม่ั่งคงใน

ตลาดในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้การที ่JT เขา้มาลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิทฯ (โดยผา่น 

JTA) จงึจะชว่ยกระตุน้การขยายตัวของบรษัิทฯ ในตลาดในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตโ้ดยมแีหล่ง

เงนิทนุทีม่ปีระสทิธภิาพ  

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาและเห็นวา่บรษัิทฯ ควรเลอืกทีจ่ะออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง

สภาพแทนการออกหุน้กูห้รอืหุน้สามัญ เนือ่งจากเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้ 

1) เพิม่ความคลอ่งตัวในการบรหิารจัดการเงนิ: หากนักลงทุนใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กู ้

แปลงสภาพ บรษัิทฯ จะไม่ตอ้งใชค้นืเงนิตน้แก่นักลงทุน นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง

สภาพยังท าใหบ้รษัิทฯ มทีางเลอืกในการระดมทุนทีห่ลากหลายในอนาคต โดยสามารถออกไดท้ัง้หุน้กู ้

หรอืหุน้กูแ้ปลงสภาพ เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัแผนการลงทนุหรอืการขยายธรุกจิในอนาคต 

2) ผลกระทบ (Dilution) ต ่าและไม่เกดิทันท:ี หากนักลงทุนใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กู ้

แปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ จะเปรยีบเสมอืนการเสนอขายหุน้เพิม่ทนุทีร่าคาสงูกวา่ราคาตลาด ณ วันทีอ่อก

และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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3) หุน้กูแ้ปลงสภาพทีอ่อกโดยบรษัิทฯ ในครัง้นี้ ไม่มหีลักประกันหรอืผูค้ ้าประกัน ดังนัน้ 

บรษัิทฯ จงึไมม่ภีาระผกูพันเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการด าเนนิงาน (operating assets) 

4) บรษัิทฯ ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในครัง้นี ้ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ โดยบรษัิทฯ จะน าเงนิ

ทีจ่ะไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วไปใชใ้นตา่งประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ

กมัพชูา ซึง่สามารถใชส้กลุเงนิดอลลารส์หรัฐในการประกอบธรุกจิได ้ดังนัน้ การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จงึ

เปรยีบเสมอืนการบรหิารความเสีย่งตามธรรมชาต ิ(Natural Hedge) 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาแลว้วา่การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทางเลอืกหนึง่

ในการระดมทนุเพือ่น าเงนิมาใชใ้นการตอ่ไปนี ้ 

1) เป็นเงนิทุนส าหรับขยายธุรกจิในภูมภิาคอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาซึง่

บรษัิทฯ ไดป้ระกอบธรุกจิใหเ้ชา่ซือ้รถจักรยานยนตส์ว่นบคุคลแกบ่คุคลทัว่ไป และใหเ้ชา่ซือ้รถคโูบตา้ทีใ่ช ้

ในการประกอบเกษตรกรรม ตัง้แตปี่ 2556 โดยบรษัิทฯ ไดรั้บสทิธใินการเป็นตัวแทนในการใหส้นิเชือ่เชา่

ซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนดา้แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศกัมพูชา (ฮอนดา้มีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกจิ

รถจักรยานยนตม์ากกวา่รอ้ยละ 80 ในประเทศกัมพูชา) และบรษัิทไดล้งนามในบันทกึขอ้ตกลงเพือ่ความ

ร่วมมอืกันในทางธุรกจิกับบรษัิท สยามคูโบตา้ จ ากัด ซึง่เป็นผูผ้ลติอุปกรณ์การเกษตรชัน้น าในประเทศ

กมัพชูาและไดเ้ริม่เปิดส านักงานเพือ่ใหบ้รกิารสนิเชือ่เชา่ซือ้ในรา้นคา้ตัวแทนจ าหน่ายสนิคา้ของคโูบตา้ใน

ประเทศกมัพชูาแลว้  

2)    เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในบรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ เพือ่ใหม้สีภาพคลอ่ง

ทางการเงนิสูงขึน้และสามารถเพิม่เครอืข่ายทางธุรกจิที่ส่งเสรมิการเตบิโตของธุรกจิของบรษัิท เพิม่

โอกาสสรา้งรายไดแ้ละก าไรในอนาคต 

ดว้ยขอ้มลูและเหตผุลตามทีก่ลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นวา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2558 ควรจะอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้กผู่ล้งทนุในตา่งประเทศโดยเฉพาะเจาะจง 

(Private Placement) ไดแ้ก่ JTAในจ านวนไม่เกนิ 30 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรัฐหรอืในเงนิสกุลอืน่ใน

จ านวนเทยีบเทา่ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหน้ าเสนอเพิม่เตมิต่อทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 
เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ/หรอื บุคคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารเป็นผูม้อี านาจในการด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้

 
1) ก าหนดหรอืแกไ้ขรายละเอยีด วธิกีารและเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขาย

หุน้กูแ้ปลงสภาพตามความเหมาะสม ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ
หุน้กูแ้ปลงสภาพ วันที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จ านวนหุน้สามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าทีต่ราไว ้การค านวณและวธิกีารช าระดอกเบีย้ ระยะเวลาในการ
ใชส้ทิธแิปลงสภาพ การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืการก าหนดเหตกุารณ์ทีบ่รษัิทฯ ตอ้ง
ออกหุน้ใหม่เพือ่รองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพ และเงือ่นไขการปรับสทิธแิปลงสภาพ ทัง้นี ้
การก าหนดหรอืแกไ้ขโดยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ/หรอื บคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตทีจ่ะไดรั้บอนุมัตโิดยทีป่ระชมุสามัญผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2558 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องที่เกีย่วกับอายุของหุน้กูแ้ปลงสภาพ อัตรา
ดอกเบี้ย ราคาและอัตราแปลงสภาพ ตามที่ก าหนดไวใ้นรายละเอียดของขอ้ก าหนด
สาระส าคญัในเบือ้งตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพและ 
 

2) เขา้เจรจา ตกลง ลงนาม และแกไ้ขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยขอ้มูล ค า
ขอยกเวน้การปฏิบัตหินา้ที่ รายงาน ค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จ าเป็นที่
เกีย่วขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึง่รวมถงึการตดิต่อ การยืน่เอกสาร
ตา่งๆ ดังกล่าวเพือ่ขออนุญาต รวมทัง้เอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ การด าเนนิการ การ
ตดิต่อ และ/หรอื การกระท าอืน่ใดต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรอื หน่วยงานอืน่ที่
เกีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ การน าหุน้กูแ้ปลงสภาพเขา้จดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศและการน าหุน้สามัญเพิม่ทุนจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ
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เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและใหม้อี านาจในการด าเนนิการอืน่ใด
ทีจ่ าเป็นและเหมาะสมเพือ่ด าเนนิการตามทีร่ะบไุวเ้บือ้งตน้ 

ทัง้นี้ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มา

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที ่10 พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 1,338,827 บาท จากเดมิ

ทุนจดทะเบยีน 720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตดัหุน้ทีย่งั

ไมไ่ดอ้อกจ าหนา่ยของบรษิทัฯ จ านวน 2,677,654 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 

บาท และการแก้ไขเพิ่มเต ิมหนงัสือบรคิณห์สนธิของบรษิทัฯ ข้อ 4. เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ บรษัิทฯ มแีผนการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ตามรายละเอยีดที่ปรากฏในระเบยีบวาระที่ 9 ท าใหบ้รษัิทฯ ตอ้งออกหุน้สามัญเพิม่ทุนเพื่อรองรับการ

แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

เพือ่การปฏบิัตติามบทบัญญัตมิาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่ก าหนดไวว้า่ บรษัิทฯ จะเพิม่ทนุจากจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ลว้โดยการ

ออกหุน้ใหม่เพิม่ขึน้ได ้เมือ่หุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงนิค่าหุน้ครบถว้นแลว้บรษัิทฯ จงึ

ตอ้งลดทนุจดทะเบยีนโดยการตัดหุน้ทีย่ังไมไ่ดอ้อกจ าหน่ายของบรษัิทฯ จ านวน 2,677,654 หุน้ มลูคา่ที่

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท กอ่นการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ 

คณะกรรมการจงึอนุมัตใิหน้ าเสนอเรือ่งดังกล่าวต่อทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เพื่อ

พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิท จ านวน 1,338,827 บาท จากเดมิทุนจดทะเบยีนจ านวน 

720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุน้ทีย่ังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษัิทฯ จ านวน 

2,677,654 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทรวมทัง้การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท 

ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯโดยการยกเลิกขอ้ความเดิมและ

เปลีย่นแปลงเป็นขอ้ความใหม ่ดงันี ้

  ขอ้ความใหม ่

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน  :   719,587,309บาท (เจ็ดรอ้ยสิบ

เกา้ลา้นหา้แสนแปดหมืน่เจ็ดพันสามรอ้ยเกา้บาท) 
  
 แบง่ออกเป็น    : 1,439,174,618หุน้ (ห นึ่ ง พั น สี่

รอ้ยสามสบิเกา้ลา้นหนึง่แสนเจ็ดหมืน่สีพั่นหกรอ้ยสบิแปดหุน้) 
  
 มลูคา่หุน้ละ    : 0.50บาท  ( ห ้ า สิ บ

สตางค)์ 
 
โดยแบง่ออกเป็น 
 
หุน้สามัญ   :  1,439,174,618หุน้ (ห นึ่ ง พั น สี่

รอ้ยสามสบิเกา้ลา้นหนึง่แสนเจ็ดหมืน่สีพั่นหกรอ้ยสบิแปดหุน้) 
 
หุน้บรุมิสทิธ ิ   :  -0- หุน้   (-)” 
 

ในการแกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสือบรคิณห์สนธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. นั้น คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิห ้
น าเสนอเพิม่เตมิตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารมอบอ านาจใหป้ระธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ/หรอื บุคคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารเป็นผูม้อี านาจในการ
ด าเนินการใดๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. ต่อ
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งและด าเนินการใหข้อ้มูลเพิ่มเตมิหรือ
เปลีย่นแปลงเอกสารการจดทะเบยีนหรอืเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการจดทะเบยีนตามค าเรยีกรอ้งของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ดว้ยขอ้มลูและเหตผุลตามทีก่ลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นวา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2558 ควรจะอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จ านวน 1,338,827 บาท จากเดมิทุนจดทะเบยีน 
720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุน้ทีย่ังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษัิทฯ จ านวน 
2,677,654 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ 
ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ 

 
ทัง้นี้ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มา

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที ่ 11 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 50,000,000 บาท จาก

เดมิทุนจดทะเบยีน 719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดยการออกหุน้

สามญัเพิม่ทุน จ านวน 100,000,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการ

แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่

ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการคณะกรรมการไดอ้นุมัตใิหน้ าเสนอเรือ่งดังกลา่วตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2558 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จ านวน 50,000,000 บาท จากเดมิ

ทุนจดทะเบียน719,587,309 บาท  เป็น 769,587,309 บาท  โดยออกหุ น้สามัญ เพิ่มทุนจ านวน 

100,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทเพื่อเป็นการรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กู ้

แปลงสภาพตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯโดยการยกเลกิขอ้ความเดมิและเปลีย่นแปลงเป็น

ขอ้ความใหม ่ดงันี ้

 ขอ้ความใหม ่

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน  :   769,587,309 บาท (เจ็ดรอ้ยหก

สบิเกา้ลา้นหา้แสนแปดหมืน่เจ็ดพันสามรอ้ยเกา้บาท) 

  
 แบง่ออกเป็น    :  1,539,174,618 หุน้ (หนึ่ งพั นห า้

รอ้ยสามสบิเกา้ลา้นหนึง่แสนเจ็ดหมืน่สีพั่นหกรอ้ยสบิแปดหุน้) 
 
 มลูคา่หุน้ละ    : 0.50 บาท  ( ห ้ า สิ บ

สตางค)์ 
 

โดยแบง่ออกเป็น 
 

หุน้สามัญ   :  1,539,174,618 หุน้ (หนึ่ งพั นห า้

รอ้ยสามสบิเกา้ลา้นหนึง่แสนเจ็ดหมืน่สีพั่นหกรอ้ยสบิแปดหุน้) 
 
หุน้บรุมิสทิธ ิ   :  -0- หุน้   (-)” 

 

ในการแกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสือบรคิณห์สนธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. นั้น คณะกรรมการไดอ้นุมัตใิห ้
น าเสนอเพิม่เตมิตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารมอบอ านาจใหป้ระธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ/หรอื บุคคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารเป็นผูม้อี านาจในการ
ด าเนินการใดๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. ต่อ
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งและด าเนินการใหข้อ้มูลเพิ่มเตมิหรือ
เปลีย่นแปลงเอกสารการจดทะเบยีนหรอืเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการจดทะเบยีนตามค าเรยีกรอ้งของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ดว้ยขอ้มลูและเหตผุลตามทีก่ลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นวา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2558 ควรจะอนุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จ านวน 50,000,000 บาท จากเดมิทนุจดทะเบยีน 
719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิม่ทุน จ านวน 100,000,000 หุน้ 
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพื่อให ้
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ 
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ทัง้นี้ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มา

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบยีบวาระที ่ 12 พิจารณาอนุมตั ิการจดัสรรหุ ้นสามญั เพิ่มทุนของบริษทัฯ ในจ านวนไม่เก ิน 

100,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือ่รองรบัการใชส้ทิธแิปลง

สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ความเห็นของคณะกรรมการสืบเนื่องจากการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตาม

รายละเอยีดในระเบยีบวาระที ่11 นัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดอ้นุมัตใิหน้ าเสนอเรือ่งดงักลา่วตอ่ทีป่ระชมุ

สามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนในจ านวนไม่เกิน 

100,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลง

สภาพ โดยมรีาคาแปลงสภาพเทา่กบัหุน้ละ 10 บาท 

ทัง้นี้ ราคาแปลงสภาพของหุน้สามัญเพิม่ทุนเท่ากับ10 บาทดังกล่าว ไม่เขา้ข่ายตามประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที ่สจ. 39/2551 เรือ่ง การค านวณราคา

เสนอขายหลักทรัพยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพือ่การพจิารณาการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาต ่า 

โดยวนัทีก่ าหนดราคาเสนอขายคอืวนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตใิหเ้สนอวาระตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2558 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารออกหุน้เพือ่รองรับการใชส้ทิธติามหุน้กูแ้ปลงสภาพ และราคาตลาด

ซึง่ก าหนดโดยใชร้าคาปิดถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ยอ้นหลัง 15 วันท าการตดิต่อกัน (ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ ์2558 ถงึวันที ่5 มนีาคม 2558) ก่อนวัน

ก าหนดราคาเสนอขายเทา่กบั 8.46 บาทตอ่หุน้   

 

ในการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทฯ ในจ านวน 100,000,000 หุน้ คณะกรรมการไดอ้นุมัติ

ใหน้ าเสนอเพิ่มเตมิต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให ้

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ/หรอื บคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารเป็นผูม้อี านาจใน

การพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสรรหุน้เพิม่ทุนขา้งตน้ ซึง่รวมถงึการเขา้เจรจา 

ท าความตกลง และการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน

ดงักลา่ว รวมถงึการลงนามในค าขออนุญาตตา่งๆ ค าขอผอ่นผันตา่งๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุและการน าหุน้สามัญเพิม่ทุนเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยซ์ ึง่รวมถงึการ

ตดิตอ่ การยืน่ค าขออนุญาตหรอืขอผอ่นผัน เอกสารหรอืหลกัฐานตา่งๆ และการด าเนนิการการตดิตอ่ และ/

หรอื การกระท าอืน่ใดตอ่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง รวมถงึการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อ

วตัถปุระสงคใ์นการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทฯ ดงักลา่ว 

 

ดว้ยขอ้มลูและเหตผุลตามทีก่ลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นวา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2558 ควรจะอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนของบรษัิทฯ ในจ านวนไม่เกนิ 100,000,000 หุน้ มูลคา่ที่

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือ่รองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

ทั ้งนี้ มติในวาระนี้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีส ิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที ่13 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

 -ไมม่-ี 

อนึง่ บรษัิทฯ ก าหนดวันบันทกึรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 ใน

วันที ่27 มนีาคม 2558 และใหร้วบรวมรายชือ่ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์โดย

วธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่30 มนีาคม 2558 

 จงึขอเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานทีด่ังกลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีท่่านไม่สามารถ
เขา้ร่วมประชมุ และประสงคจ์ะแต่งตัง้ผูอ้ ืน่เขา้ร่วมประชมุแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสอืตามแบบทีไ่ดแ้นบมา
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พรอ้มจดหมายเชญิประชมุฉบบันี ้และแสดงเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่ี
สทิธเิขา้รว่มประชมุตามทีร่ะบใุนเอกสารแนบ เพือ่ลงทะเบยีนในวนัประชมุตัง้แตเ่วลา 11.00 น. เป็นตน้ไป 

  

      ขอแสดงความนับถอื 

       

      (นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ) 
      ประธานกรรมการ 
 
หมายเหต*ุ ในกรณีทีท่า่นผูถ้อืหุน้ตอ้งการรายงานประจ าปี 2557 ในแบบรปูเลม่   โปรดแจง้ความประสงคม์าที่

ส านักกรรมการ โทร. 02 580 7555 ตอ่ 5022, 5023  
 

  


