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ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครั้งที่ 1/ 2561

วนัจันทร์ ที ่29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.  

ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5



พิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

2559 เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2560

วาระที ่1



วาระที ่2

พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขาย

หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง   (Private Placement) 

จาํนวนไม่เกนิ 500 ล้านบาท



Advance Opportunities Fund

• กองทุนเปิด (Open-ended Fund) จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายของหมู่เกาะเคยแ์มน เปิดดาํเนินการมาตั้งแต่วนัที่ 8 มิถุนายน 2549 

• มี Advance Capital Partners Limited (“ACP”) เป็นผูจ้ดัการลงทุน (Investment Manager) ACP ตั้งอยูท่ี่ประเทศสิงคโปร์ 

และ ไดร้ับใบอนุญาตจากธนาคารกลางของสิงคโปร์ใหด้าํเนินธุรกิจเกี่ยวกบัการจดัการกองทุน 

• ผูล้งทุนส่วนใหญ่ของ กองทุน Advance Opportunity เป็นชาวสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง และชาวเอเชีย  

• กองทุนมีวตัถุประสงคก์ารลงทุนในบริษทัมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศสิงคโปร์และตลาดหลกัทรัพย์

ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย และ มีนโยบายการลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ 

พนัธบตัร หุน้ และหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

บริษทัในตลาดหลกัทรัพย์ที่กองทุนเคยลงทุนในอดตี

• บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) 

• บริษทั ทรีซิกตี้ไฟวจ์าํกดั (มหาชน) 

• บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

• บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน)  

• บริษทั ฟอร์จูน พาร์ท อินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน) 

• บริษทั อาดามสั อินคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)

• บริษทั อุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน)

• บริษทั เพาเวอร์ไลน ์เอน็จิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)



# รายการ รายละเอยีด

1 ชนิดของหลกัทรัพย์ หุน้กูแ้ปลงสภาพ

2 มูลค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ไม่เกิน 500 ลา้นบาท

หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดที่ 1 มีมูลค่าไม่เกิน 100 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดยอ่ย 

มูลค่าชุดยอ่ย ชุดละไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดที่ 2 มีมูลค่าไม่เกิน 200 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 40 ชุดยอ่ย 

มูลค่าชุดยอ่ย ชุดละไม่เกิน 5 ลา้นบาท

หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดที่ 3 มีมูลค่าไม่เกิน 200 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดยอ่ย 

มูลค่าชุดยอ่ย ชุดละไม่เกิน 10 ลา้นบาท

3 อตัราดอกเบี้ย 1.0% ต่อปี

4 อายุ ไม่เกิน 3 ปี

5 จดัสรรใหแ้ก่ กองทุน Advance Opportunities Fund I

6 สกลุเงิน บาท

7 จาํนวนหุน้รองรับการใชส้ิทธิ
102,382,250 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนที่ออกและชาํระแลว้ ณ วนัที่ 16 

มีนาคม 2560)

สรุปรายละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นกู้แปลงสภาพ



# รายการ รายละเอยีด

8
ราคาใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็น

หุน้สามญั

ร้อยละ 90 ของราคาปิดถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัของหุน้ในช่วง 7 วนัทาํ

การติดต่อกนั ก่อนวนัที่จะแปลงสภาพ ทั้งนี้ราคาปิดถวัเฉลี่ยถ่วง

นํ้าหนกัคาํนวณจากราคาปิดเฉลี่ยแต่ละวนัทาํการ หรือราคาปิดเฉลี่ย

ถ่วงนํ้าหนกัดว้ยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวนัทาํการ  

9
จาํนวนหุน้สามญัที่จดัสรรไว้

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ

ไม่เกิน 102,382,250 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนที่ออกและชาํระ

แลว้ ณ วนัที่ 16 มีนาคม 2560)

สรุปรายละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นกู้แปลงสภาพ (ต่อ)



สมมุตฐิานการคาํนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สัดส่วนการถอืหุ้น (Control 

Dilution) ในกรณทีีผู่้ถอืหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพ

รายการ

กรณกีารใช้สิทธิแปลง

สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งหมด ณ วนัสุดท้ายทีจ่ะ

ใช้สิทธิได้

กรณกีารใช้สิทธิแปลง

สภาพของหุ้นกู้แปลง

สภาพทั้งหมด ณ วนัแรกที่

จะใช้สิทธิได้ 

คาดการณ์ราคาหุ้นก่อนการออกหุ้นกู้แปลง

สภาพ (บาท/หุ้น)
6.15 5.19

คาดการณ์ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตวั 

(บาท/หุ้น)
5.53 4.67

มุลค่าหุ้นกู้ทีจ่ะใช้แปลงสภาพ (ล้านบาท) 500.00 500.00

Price Dilution 1.81% 2.07%

Control Dilution 18.08% 20.74%



วาระที ่3

พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญั 

เพิม่ทุนของบริษทั ครั้งที ่2 ครั้งที ่3 

และครั้งที ่4 เพือ่เสนอขายแก่ผู้ถอืหุ้น

เดมิ



# รายการ รายละเอยีด

1 ชนิดของหลกัทรัพย์
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ ระบุชื่อผูถ้ือ และสามารถเปลี่ยนมือได้

จาํนวน 3 ชุดไดแ้ก่ PRANDA-W2 PRANDA-W3 และ PRANDA-W4

2 สกลุเงิน บาท

3 อตัราการจดัสรร
4 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (PRANDA-W2, PRANDA-W3, PRANDA-

W4)

4 จาํนวนที่ออก

PRANDA-W2: 25,595,562 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของทุนที่ออกและชาํระแลว้ ณ วนัที่ 16 

มีนาคม 2560)

PRANDA-W3: 25,595,563 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของทุนที่ออกและชาํระแลว้ ณ วนัที่ 16 

มีนาคม 2560)

PRANDA-W4: 51,191,125 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของทุนที่ออกและชาํระแลว้ ณ วนัที่ 16 

มีนาคม 2560)

5 ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ทั้ง 3 ชุด)

6 อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ

PRANDA-W2: ไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัที่ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2

PRANDA-W3: ไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัที่ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3

PRANDA-W4: ไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัที่ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4

7 ราคาการใชส้ิทธิ 1.00 บาท (ทั้ง 3 ชุด)

สรุปรายละเอยีดเกีย่วกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ



# รายการ รายละเอยีด

8 ระยะเวลาการใชส้ิทธิ

ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 PRANDA-W3 และ PRANDA-W4  สามารถ

ใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 PRANDA-W3 และ PRANDA-W4 ได ้

1 ครั้ง คือ เมื่อครบกาํหนด 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี ตามลาํดบั นบัแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

9 จาํนวนหุน้รองรับการใชส้ิทธิ
ทั้งหมด 102,382,250 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนที่ออกและชาํระแลว้ ณ วนัที่ 16 

มีนาคม 2560)

10
จาํนวนเงินสดที่ไดร้ับเมื่อมีการใช้

สิทธิเตม็จาํนวน

ปี 2561 จาํนวนเงินทั้งหมด 25,595,562 บาท จากการใชส้ิทธิของ PRANDA-W2

ปี 2562 จาํนวนเงินทั้งหมด 25,595,563 บาท จากการใชส้ิทธิของ PRANDA-W3

ปี 2563 จาํนวนเงินทั้งหมด 51,191,125 บาท จากการใชส้ิทธิของ PRANDA-W4

รวมจาํนวนเงินสดที่ไดร้ับทั้งหมด 102,382,250 บาท

สรุปรายละเอยีดเกีย่วกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ (ต่อ)



สมมุตฐิานการคาํนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สัดส่วนการถอืหุ้น (Control 

Dilution) ในกรณทีีผู่้ถอืใบสําคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ใช้สิทธิ

รายการ ปี 2561

คาดการณ์ราคาหุ้นก่อนการออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

PRANDA-W2 (บาท/หุ้น)
5.19

ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) 1.00

Price Dilution 4.75%

Control Dilution 5.88%



สมมุตฐิานการคาํนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สัดส่วนการถอืหุ้น (Control 

Dilution) ในกรณทีีผู่้ถอืใบสําคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 ใช้สิทธิ

รายการ ปี 2562

คาดการณ์ราคาหุ้นก่อนการออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

PRANDA-W3 (บาท/หุ้น)
5.61

ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) 1.00

Price Dilution 4.83%

Control Dilution 5.88%



สมมุตฐิานการคาํนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สัดส่วนการถอืหุ้น (Control 

Dilution) ในกรณทีีผู่้ถอืใบสําคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 ใช้สิทธิ

รายการ ปี 2563

คาดการณ์ราคาหุ้นก่อนการออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

PRANDA-W4 (บาท/หุ้น)
6.15

ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) 1.00

Price Dilution 9.30%

Control Dilution 11.11%



วาระที ่4

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัท และหรือบริษัทย่อย 

ครั้งที ่2



รายชื่อกรรมการทีไ่ด้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนักงานครั้งที ่2 มดีงันี้

ชื่อ
จาํนวนหน่วยทีเ่สนอให้ได้รับ

จดัสรร

ร้อยละของใบสําคญัแสดง

สิทธิสําหรับกรรมการและ

พนักงานครั้งที ่2

1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์ 1,000,000 4.88

2. นางประพีร์ สรไกรกิติกลู 1,000,000 4.88

3. นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์ 1,000,000 4.88

4. นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์ 1,000,000 4.88

5. นางปราณี คุณประเสริฐ 1,000,000 4.88

6. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 1,000,000 4.88



# รายการ รายละเอยีด

1 ชนิดของหลกัทรัพย์ ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ ระบุชื่อผูถ้ือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้

2 สกลุเงิน บาท

3 จาํนวนที่ออก 20,476,450 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนที่ออกและชาํระแลว้ ณ วนัที่ 16 มีนาคม 2560)

4 วธิีการพิจารณาการจดัสรร

คณะกรรมการบริษทัฯ จะจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับกรรมการและพนกังาน ใหแ้ก่

กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย โดยไม่ผา่นผูร้ับช่วงซื้อ

หลกัทรัพย ์และพิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากตาํแหน่งหนา้ที่งาน ความรับผดิชอบที่

มีต่อบริษทัฯ อายงุาน ประสบการณ์ ผลประโยชนท์ี่จะนาํมาสู่บริษทัฯในอนาคต 

5 ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท

6 อายุ ไม่เกิน 3 ปี

7 ราคาการใชส้ิทธิ 2.00 บาท

8 จาํนวนหุน้รองรับการใชส้ิทธิ 20,476,450 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนที่ออกและชาํระแลว้ ณ วนัที่ 16 มีนาคม 2560)

สรุปรายละเอยีดเกีย่วกบัใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนักงานครั้งที ่2 



# รายการ รายละเอยีด

9 อตัราการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิไดต้ามรายละเอียดดงันี้

การใชส้ิทธิครั้งที่ 1:   สามารถใชส้ิทธิสะสมรวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดที่

ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดร้ับจดัสรรจากบริษทัฯ

การใชส้ิทธิครั้งที่ 2:  สามารถใชส้ิทธิสะสมรวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดที่

ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดร้ับจดัสรรจากบริษทัฯ (รวมสิทธิที่ไดจ้ากการใชส้ิทธิชุดที่ 1 และ 2)

การใชส้ิทธิครั้งที่ 3:  สามารถใชส้ิทธิสะสมรวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 100 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด

ที่ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดร้ับจดัสรรจากบริษทัฯ (รวมสิทธิที่ไดจ้ากการใชส้ิทธิชุดที่ 1-3)

10 ระยะเวลาการใชส้ิทธิ

ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิไดป้ีละ 1 ครั้ง คือ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมกราคม ตลอดอายุ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีการใชส้ิทธิในปีสุดทา้ย วนัใชส้ิทธิจะเป็นวนัที่ 5 วนัทาํการก่อนวนัที่

ใบสาํคญัแสดงสิทธิหมดอายุ

ในกรณีที่วนักาํหนดการใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของธนาคารพาณิชยใ์หเ้ลื่อนวนักาํหนดการใชส้ิทธิ

ดงักล่าวเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนักาํหนดการใชส้ิทธินั้น และ วนัที่ใชส้ิทธิครั้งสุดทา้ย (วนัใชส้ิทธิครั้ง

สุดทา้ย) ซึ่งเป็นวนัทาํการสุดทา้ยของระยะ 3 ปี

11
จาํนวนเงินสดที่ไดร้ับเมื่อมีการใชส้ิทธิ

เตม็จาํนวน

ปี 2561 จาํนวนเงินไม่เกิน 10,238,224 บาท / ปี 2562 จาํนวนเงินไม่เกิน 20,476,450 บาท /

ปี 2563 จาํนวนเงินไม่เกิน 40,952,900 บาท / จาํนวนเงินสดที่จะไดร้ับรวมทั้งสิ้น 40,952,900 บาท 

สรุปรายละเอยีดเกีย่วกบัใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนักงานครั้งที ่2 (2) 



สมมุตฐิานการคาํนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สัดส่วนการถอืหุ้น (Control 

Dilution) ในกรณทีีผู่้ถอืใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนักงานครั้งที ่2 ใช้สิทธิ

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

คาดการณ์ราคาหุ้นก่อนการออกใบสําคญั

แสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนักงาน

ครั้งที ่2 (บาท/หุ้น)

5.19 5.61 6.15

ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) 2.00 2.00 2.00

Price Dilution 0.76% 1.57% 3.21%

Control Dilution 1.23% 2.44% 4.76%



สมมุตฐิานการคาํนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สัดส่วนการถอืหุ้น (Control 

Dilution) ในกรณทีีผู่้ถอืใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนักงานครั้งที ่2 ใช้สิทธิ โดยมรีาคาการ

ใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

คาดการณ์ราคาหุ้นก่อนการออกใบสําคญั

แสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนักงาน

ครั้งที ่2 (บาท/หุ้น)

5.17 5.57 6.04

ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) 4.00 4.00 4.00

Price Dilution 0.28% 0.70% 1.66%

Control Dilution 1.23% 2.44% 4.76%



วาระที ่5

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับหุ้นกู้

แปลงสภาพ การออกและเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 และการ

ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสามัญของบริษัทให้แ ก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัทให้แก่สําหรับกรรมการและ

พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยครั้งที ่2



เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 

ทุนจดทะเบียนเดิม 409,529,000  บาท

ทุนจดทะเบียนใหม่ 634,769,950  บาท 

โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 225,240,950 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับดงันี้

1. การใชส้ิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกใหแ้ก่ Advance Opportunities Fund I 

                   จาํนวน 102,382,250 หุน้ 

 

2. ใบสาํคญัแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 จาํนวน 102,382,250 หน่วย

  

3. ใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับกรรมการและพนกังานครั้งที่ 2 จาํนวน 20,476,450 หน่วย



วาระที ่6

พิ จ า รณาอ นุมั ติ แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 

4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ของบริษทั



แก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัดงันี้

เดมิ ใหม่

ทุนจดทะเบียนจาํนวน                  409,529,000  บาท

แบ่งออกเป็น                                  409,529,000  หุน้

มูลค่าหุน้ละ                                               1.00 บาท

โดยแยกออกเป็น

หุน้สามญั                                      409,529,000  หุน้

 

หุน้บุริมสิทธิ                                                   0  หุน้

ทุนจดทะเบียนจาํนวน                 634,769,950  บาท

แบ่งออกเป็น                                  634,769,950  หุน้

มูลค่าหุน้ละ                                               1.00 บาท

โดยแยกออกเป็น

หุน้สามญั                                     634,769,950  หุน้

 

หุน้บุริมสิทธิ                                                  0  หุน้



วาระที ่7 พจิารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้าม)ี



มาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั กาํหนดให้ผู้

ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้ งหมด  จะขอให้ที่ประชุม

พิจารณา เ รื่องอื่นนอกจากที่ กํ าหนดไ ว้ ในหนัง สือ

นัดประชุมอกีกไ็ด้จงึมวีาระ 8 ไว้ตามกฎหมายทีก่าํหนด
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