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 พิธีกรขอเชิญผูถื้อหุ้นอาสาสมคัรมาเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนนของการประชุมอีก 1 ท่าน ซ่ึงผูถื้อหุ้น
ท่ีอาสาสมคัรมาเป็นสักขีพยานคือ คุณฮั้งใช ้อคัควสักุล 

 หลงัจากการแนะน าบุคคลต่างๆ แลว้พีธีกรไดเ้ชิญคุณปรีดา  เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษทัและประธานท่ี
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม 

ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและเรียนให้ท่ีประชุมไดท้ราบขอ้มลูของบริษทั ณ ปัจจุบนั ในเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

„ บริษทั มีทุนจดทะเบียนจ านวน   409,529,000 บาท 
„ ทุนจดทะเบียนช าระแลว้    409,529,000 บาท 
„ แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน   409,529,000 หุ้น 
„ มลูค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ                1.00 บาท 

 โดยบริษทั ไดก้  าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 1/2561 ในวนัท่ี 3 มกราคม 
2561 และตามมาตรา 103 แห่ง พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ท่ี 36 ในการ
ประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น ท่ีจ  าหน่ายได้ทั้งหมด หรือ 
33.33% จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งน้ี บริษัทมีการซ้ือหุ้นคืนจ านวน 10,581,800 หุ้น ซ่ึงหุ้นท่ีบริษัทถืออยู่นั้ นจะไม่
นบัเป็นองค์ประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลดว้ย 
ตามมาตรา 66/1 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 ก าหนดเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 10 ดงันั้น จ  านวนท่ีจะครบเป็นองคป์ระชุมคือ 132,982,400 หุ้น (1 ใน 3 
ของ 398,947,200 หุ้น) 

 และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าในการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้มาประชุมรวมจ านวน 109 ท่าน 
ถือหุ้นเป็นจ านวนรวม 254,839,544 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.88 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท               
ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั จึงขอเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)  
คร้ังท่ี  1/2561 

 ก่อนท่ีจะเร่ิมการประชุมประธานฯ ไดข้อให้คุณสุนันทา  เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษทั ช้ีแจงท่ีประชุมถึงขั้นตอน
การประชุมและกระบวนการนับคะแนน คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ จึงได้ช้ีแจงขั้ นตอนการประชุมและกระบวน                         
การนบัคะแนนต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

1)  การประชุมจะเรียงตามวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และจะขอให้ท่ีประชุมลงมติออกเสียงใน                     
ใบลงคะแนนเม่ือส้ินสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ  

2)  เน่ืองจากมีผูถื้อหุ้นมาประชุมเป็นจ านวนมาก เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ขอให้ผูถื้อหุ้นท่านท่ีไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ โดยจะมีเจา้หน้าท่ี
ของบริษทัด าเนินการจดัเก็บใบลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่านท่ีไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ  
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3)  ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่ยกมือ ไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนน ซ่ึงจะถือว่าผูถื้อหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้นๆ 
โดยขอให้ท่านผูถื้อหุ้นดงักล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจา้หน้าท่ีท่ีบริเวณทางออก เม่ือประชุมเสร็จ
แลว้ 

4) ในการนับคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ซ่ึงบริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่
เห็นชอบ และงดออกเสียงดงักล่าวนั้น หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของ   ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ี
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้นๆ 

5) ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็น เอกฉันท ์ทั้งน้ี
ระหว่างท่ีรอการนับคะแนน ประธานจะด าเนินการประชุมในวาระต่อไป และจะแจง้ผลการลงคะแนนเสียง
ของวาระก่อน เม่ือการนบัคะแนนเสร็จส้ิน 

6)  มติเห็นชอบของวาระท่ีพิจารณาในวนัน้ี วาระท่ี 1 และ 3 ตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ            
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด วาระท่ี 2, 5, 6 จะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระท่ี 4 ตอ้งไดรั้บมติ
เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมออกเสียงคดัคา้น 

 
เร่ิมการประชุม 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2560 

 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559                          
ท่ีไดจ้ดัให้มีข้ึน เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และกระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษทัเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 

 ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุ้นใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ
ในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2559 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 

เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
- เห็นดว้ย  255,367,444 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
- บตัรเสีย  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
   รวม  255,367,444 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 หมายเหตุ  :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนหลงัจากสรุปองคป์ระชุม จ านวน 527,900 หุ้น 
วาระที ่2 พิจารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
จ านวนไม่ เกนิ 500 ล้านบาท 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล   ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง ช้ีแจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 คุณชนตัถ ์ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองดว้ยเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป ซ่ึงเป็น
ตลาดท่ีส าคญัท่ีบริษทัส่งสินคา้ไปจ าหน่าย ไดมี้พฒันาการท่ีดีข้ึนตามล าดบั เป็นโอกาสให้บริษทัส่งสินคา้ไปจ าหน่ายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยโุรป  แต่เงินทุนหมุนเวียนจากการด าเนินงานของบริษทัยงัมีไม่เพียงพอท่ีจะผลิต
สินคา้ส่งไปจ าหน่าย อนัเป็นผลมาจากยอดขาย ท่ีลดลงในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยโุรปเอง ดว้ยเหตุดงักล่าว บริษัทจึงจ าเป็นตอ้งจดัหาเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือให้บริษทัมีแหล่ง
เงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือจดัซ้ือวตัถุดิบเพ่ือการผลิตสินคา้เพ่ือส่งสินคา้ไปจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีป
ยโุรป และ ตลาดอ่ืนใด นอกจากน้ี การจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมยงัมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส ารองในกรณีท่ี
บริษทั มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินในการด าเนินธุรกิจหรือช าระคืนหน้ีเดิม รวมตลอดจนเพ่ือการอ่ืนใดตามความเหมาะสม  
บริษทัไดรั้บการติดต่อจาก Advance Opportunity Fund I ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายของหมู่เกาะเคยแ์มน แสดง
ความสนใจท่ีจะเขา้ลงทุนในบริษทั โดยจะลงทุนในรูปหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวนเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท (“หุ้นกู้แปลง
สภาพ”) บริษทัจึงจะออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่ Advance Opportunity Fund I เพ่ือวตัถุประสงค์การจดัหาเงินทุนเพ่ิมเติม
ดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ข้อมูลเกีย่วกบั Advance Opportunity Fund I 

Advance Opportunities Fund I เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซ่ึงเป็นบริษทัจ ากดัความรับผดิท่ีไดรั้บยกเวน้
ของหมู่เกาะเคยแ์มน Advance Opportunities Fund I ถูกจดัโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้การก ากับของ
หน่วยงานท่ีมีอ  านาจก ากบัดูแลเร่ืองการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคยแ์มน  Advance Opportunities Fund I 
มีวตัถุประสงคก์ารลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทุนผา่นตราสารทางการเงิน เพ่ือให้การสนบัสนุนทางการเงินใน
ระดบัเล็กและกลาง และบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ กลยุทธ์  การลงทุนของ Advance Opportunities Fund I คือ 
การจดัหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษทัต่างๆ เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน การขยายธุรกิจ การควบรวมกิจการ การครอบง ากิจการ
แบบยอ้นกลบั การจดัการตามวตัถุประสงค ์การปรับโครงสร้างหน้ี การซ้ือและขายหลกัทรัพยใ์นต่างตลาดเวลาเดียวกนั โดย
หลกัทรัพยท่ี์เป็นทั้งหลกัทรัพยป์ระเภทหน้ีและประเภททุน 

บริษทั แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จ ากัด (Advance Capital Partners Assets Management Private 
Limited) (“ACPAM”) ผูจ้ดัการกองทุนของ Advance Opportunities Fund I เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงค์โปร์ และ 
ข้ึนทะเบียนเป็นบริษทัจดัการกองทุนกบั Monetary Authority of Singapore  ACPAM ไดรั้บการแต่งตั้ งจาก Advance 
Opportunities Fund I ให้เป็นผูจ้ดัการลงทุนท่ีมีดุลยพินิจท่ีจะจดัการ ดูแล คดัเลือก และ ประเมินการลงทุนทุกประเภทของ 
Advance Opportunities Fund I 
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Advance Opportunities Fund I และ ACPAM ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 
2546 รายการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวจึงไม่เขา้ข่ายถือว่าเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั นอกจากน้ี รายการออกหุ้นกูแ้ปลง
สภาพดงักล่าว มิไดก้ระทบโครงสร้างการจดัการของบริษทั เน่ืองจาก Advance Opportunities Fund I มิไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของบริษทั และมิไดส่้งตวัแทนมาเป็นกรรมการของบริษทั 

2. รายละเอียดเก่ียวกบัหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีจะออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I มีจ  านวนไม่เกิน 500 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น 3 ชุด 
ดงัน้ี 

(1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดท่ี 1 มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อยชุดละเท่าๆ กัน                           
ชุดละ 5 ลา้นบาท  

(2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดท่ี 2 มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 40 ชุดย่อยชุดละเท่าๆ กัน                          
ชุดละ 5 ลา้นบาท 

(3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดท่ี 3 มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อยชุดละเท่าๆ กัน                      
ชุดละ 10 ลา้นบาท 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปีนับจากวนัท่ีออก หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการบริหารหรือ
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารก าหนด และมีอตัราแปลงสภาพ ตามจ านวนเงินตน้หุ้นกูแ้ปลงท่ีจะใช้
สิทธิหารดว้ยราคาแปลงสภาพ ในราคาแปลงสภาพ ท่ีร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นบริษทัต่อหุ้นไม่น้อย
กว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัท่ีจะแปลงสภาพท่ีเก่ียวข้อง ผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
สามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพไดทุ้กวนัท าการนบัจากวนัออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว จนถึงเวลาปิดท าการของวนัก่อนวนั
ครบก าหนดอายุหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 1 สัปดาห์ ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ไว้ไม่เกิน 
102,382,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

คุณชนตัถ ์ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ดอกเบ้ียหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีอตัราร้อยละ 1 ต่อปี มีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นอตัรา
ดอกเบ้ีย   ท่ีต ่ากว่าดอกเบ้ียเงินกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน และในกรณีท่ีบริษทัไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุ้นกูแ้ปลง
สภาพไม่ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพในเวลาท่ีก าหนด บริษทัยงัมีความสามารถท่ีจะช าระหน้ีให้แก่ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพได ้               
โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจะส่ง   สินค้าไปขายท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปในช่วง
ระยะเวลา 2 ปี อนัท าให้บริษทัมีรายไดห้มุนเวียนในช่วงเวลาดงักล่าว และบริษทัสามารถส ารองเงินไวช้ าระหน้ีได ้

นอกจากน้ี คุณชนัตถ์  ขอให้ ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ี                        
ประธานกรรมการบริหารก าหนด มีอ  านาจดงัต่อไปน้ี 

1) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ เช่น การก าหนด
ช่ือ ลกัษณะการขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ จ านวนหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว อายุ การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด และ วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย เป็นตน้ 
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2) การเจรจาขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีจะออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I 
นอกเหนือจากสาระส าคญัของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และปรับเปล่ียน
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 ไดต้ามสมควร หากการปรับเปล่ียนดงักล่าวเป็น
ประโยชน์แก่บริษทัหรือตามความจ าเป็นเพ่ือให้การออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพส าเร็จลุล่วง และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆท่ีเก่ียวข้องและมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในคร้ังน้ี รวมถึงการน าหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวไปจดทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond Market Association)  

4) การลงนามและยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ  การรายงานผลการขาย การเปิดเผยสารสนเทศ และ 
เอกสารอ่ืนใด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่ Advance Opportunities Fund I เพ่ือยื่นต่อหน่วย
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมตลอดจนให้มีอ  านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับ             
การด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ 

 ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ มีผูถื้อหุ้นซกัถาม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้นท่านหน่ึงสอบถามว่า บริษทัใชห้น่วยค านวณใดจึงไดร้าคาสมมติฐาน ของราคาหุ้นก่อนการออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

คุณชนตัถ ์ช้ีแจงว่า ราคาสมมติฐานดงักล่าว คิดจากอตัรา Price to sale ซ่ึงอตัราดงักล่าวคิดจากราคาหุ้นปัจจุบนั 
และยอดขายของบริษทั จึงไดต้วัเลขดงัท่ีสมมติออกมา 

 ผูถื้อหุ้นดังกล่าวสอบถามเพ่ิมเติมว่า บริษัทได้ช้ีแจงข้อมูลอะไรบ้าง เพ่ือโน้มน้าวให้กองทุน Advance 
Opportunities Fund I มาลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษทั 

 คุณชนัตถ์ ช้ีแจงว่า ทางบริษัทได้ช้ีแจงเก่ียวกับสาเหตุท่ีบริษัทประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องระยะสั้ นว่า                 
เกิดจากอะไร และช้ีแจงถึงความสามารถในการด าเนินการของบริษทัท่ีจะผลิตสินคา้ตามค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ได ้แต่บริษทัขาด
เงินทุนหมุนเวียนในระยะสั้นท่ีจะน ามาซ้ือวตัถุดิบส าหรับการผลิตสินคา้ตามค าสั่งซ้ือดงักล่าว รวมทั้งการด าเนินการของ
บริษทัในปีท่ีแลว้ บริษทัมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน หากไดรั้บเงินสนบัสนุนเพ่ือน าไปซ้ือวตัถุดิบในการผลิตสินคา้จะท าให้ผล
ประกอบการของบริษทัในปีน้ีดีข้ึนกว่าปีท่ีผา่นมา รวมทั้งบริษทัมีความน่าเช่ือจากตวักิจการและผูบ้ริหารของบริษทั 

 ผูถื้อหุ้นหน่ึงท่านสอบถามว่า เเหตุใดบริษทัจึงใชก้องทุนสิงคโปร์ แต่ไม่ใชก้องทุนภายในประเทศ หรือใชว้ิธีการ
เสนอขายหุ้นกูผ้า่นธนาคารต่างๆ ในประเทศ 

 คุณชนตัถ ์ช้ีแจงว่า ท่ีบริษทัเลือกการออกหุ้นกูแ้ก่กองทุนสิงคโปร์นั้น กองทุนคิดดอกเบ้ียในราคาท่ีดีคือร้อยละ 1 
ต่อปี เท่านั้น และขอราคาใชสิ้ทธิร้อยละ 90 จากราคาตลาดนั้น จึงเลือกกองทุนน้ี 
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 ส่วนวิธีการออกหุ้นกูผ้า่นทางธนาคารต่างๆ ในประเทศนั้น ทางบริษทัไดพิ้จารณาเช่นกนั และไดมี้การขออนุมติั
จากผูถื้อหุ้นเม่ือสองปีก่อนไวแ้ลว้ แต่บริษทัยงัไม่ไดด้  าเนินการ เน่ืองจากบริษทัยงัอยูใ่นภาวะขาดทุน และบริษทัยงัไม่ได้รับ
การจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนักบั ท าให้บริษทัท่ีปรึกษาทางการเงินมองว่าจะไม่มีผูล้งทุนสนใจหุ้นกูข้องบริษทั 

 คุณวิชิต ลออเสถียรกุล ไดส้อบถามเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี นั้น มีค่าธรรมเนียมอ่ืนหรือไม่ 

 คุณชนตัถ ์ช้ีแจงว่า มีค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพร้อยละ 5  

 คุณวิชิต ลออเสถียรกุล สอบถามเพ่ิมเติมว่า การท่ีกองทุน Advance Opportunities Fund I สามารถใชสิ้ทธิแปลง
สภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้นสามญัไดทุ้กวนั ถา้กองทุน Advance Opportunities Fund I ใชสิ้ทธิแปลงสภาพทั้งหมดจะท าให้บริษทัไม่
มีหุ้นเพียงพอต่อการแปลงสภาพ บริษทัจะมีทางแกอ้ยา่งไร 

 คุณชนตัถ ์ช้ีแจงว่า บริษทัฯ จะช าระเป็นงินคืนแก่กองทุน Advance Opportunities Fund I  

 คุณอนุ  ว่องสารกิจ สอบถามว่า เหตุใดบริษทัฯ ถึงแกไ้ขช่ือยอ่หุ้นของบริษทัจาก PRANDA เป็น PDJ 

 คุณชนตัถ ์ช้ีแจงว่า การเปล่ียนน้ีเป็นไปตามกฎเกณฑท์างตลาดหลกัทรัพยก์  าหนดให้มีตวัอกัษรไม่เกิน 8 ตวัอกัษร 
ดงันั้นจึงตอ้งแกไ้ขดงักล่าว ไม่ไดเ้ป็นการแกไ้ขช่ือบริษทัแต่อยา่งใด 

 คุณอนุ  ว่องสารกิจ  สอบถามเพ่ิมเติมว่า หากแผนการด าเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนดไว ้
บริษทัฯจะมีเงินเพียงพอต่อการช าระหน้ีหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือไม่ 

 คุณชนตัถ ์ช้ีแจงว่า บริษทัฯ ไดมี้การประกาศขายท่ีดินส่วนหน่ึงไวแ้ลว้ ซ่ึงจะท าให้บริษทัมีเงินมาช าระหน้ีต่างๆ     
ท่ีเกิดข้ึนได ้

 คุณอนุ  ว่องสารกิจ  สอบถามเพ่ิมเติมว่า เหตุใดบริษทัฯ ถึงยินยอมให้กองทุน Advance Opportunities Fund I 
สามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพทุกวนัเช่นน้ี 

 คุณชนตัถ ์ช้ีแจงว่า การให้สิทธิแก่กองทุน Advance Opportunities Fund I ท่ีจะสามารถแปลงสภาพหุ้นกูไ้ดทุ้กวนั
นั้น เกิดจากการต่อรองทางธุรกิจของบริษทัและกองทุน Advance Opportunities Fund I  

 คุณอนุ  ว่องสารกิจ  สอบถามเพ่ิมติมว่า บริษทัพิจารณากองทุน Advance Opportunities Fund I ดีแลว้ใช่หรือไม่ 
เน่ืองจากมีบริษทัในประเทศไทยท่ีเคยออกหุ้นกูก้บักองทุน Advance Opportunities Fund I แลว้ ไม่ได ้มีผลการด าเนินงานท่ี
ดี จึงกงัวลว่าเหตุการณ์ในลกัษณะดงักล่าวจะเกิดกบับริษทั 

 คุณชนัตถ์ ช้ีแจงว่า บริษัทฯ มีจุดประสงค์ท่ีชัดเจนในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่กองทุน Advance 
Opportunities Fund I เพ่ือน าเงินท่ีได้ดังกล่าวมารักษาสภาพคล่อง และเป็นเงินทุนในการขยายยอดขายของบริษัท               
ส่วนในรายละเอียดเพ่ิมเติม คุณชนตัถ ์ไดข้อให้คุณฐิติพฒัน ์ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทัฯ มาช้ีแจง 

 คุณฐิติพฒัน์ ช้ีแจงว่า กองทุน Advance Opportunities Fund I เป็นเพียงแต่แหล่งเงินเท่านั้น ไม่ไดมี้ส่วนร่วมใน
การบริหารบริษทั หรือตดัสินใจเก่ียวกบัการใชเ้งินของบริษทั ส่วนในอดีตท่ีเคยมีบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยไดใ้ช้
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กองทุน Advance Opportunities Fund I เป็นแหล่งเงินทุนแลว้ไม่ประสบผลส าเร็จ ขอเรียนให้ทราบว่าเหตุการณ์ดงักล่าวอาจ
มีสาเหตุเน่ืองจากบริษทัดงัล่าวไม่สามารถน าเงินดงักล่าวไปพฒันาผลการด าเนินงานให้ดีข้ึนไดต้ามท่ีแจง้ไวใ้นการประชุม 
ท าให้ราคาหุ้นสะทอ้นไปในทิศทางท่ีไม่ดี ผลการด าเนินธุรกิจของบริษทัดงักล่าวข้ึนอยูก่บับริษทัดงักล่าวดว้ย 

 คุณศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า กองทุนสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งแจง้บริษทัก่อนใช่
หรือไม่ 

 คุณชนตัถ ์ช้ีแจงว่า สิทธิในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ข้ึนอยูก่บักองทุนไม่เก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 คุณสมชาย ปัดภยั สอบถามเพ่ิมเติมว่า เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีบริษทัจะไม่ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพหมด 

 คุณชนัตถ์ ช้ีแจงว่ามีโอกาสเป็นไปได้ เน่ืองจากบริษัทได้ขายท่ีดินของบริษัทไปบางส่วนแล้ว และได้มีการ
ประกาศขายท่ีดินอีกส่วนหน่ึงอยู ่แต่ราคาท่ีขายไดน้ั้น จะตอ้งน าไปช าระให้แก่เจา้หน้ีจ านองก่อนประมาณร้อยละ 70 บริษทั
ก็จะมีกระแสเงินสดอยูบ่างส่วน เพ่ือน ามาด าเนินธุรกิจ 

 มีผูถื้อหุ้นอีกท่านหน่ึงสอบถามเพ่ิมเติมว่า กองทุน Advance Opportunities Fund I สามารถขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
ไดห้รือไม่ 

 คุณชนตัถ ์ไดข้อให้คุณเกษมสี ท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูช้ี้แจง 

 คุณเกษมสี ช้ีแจงว่า กองทุนสามารถขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้จ ากดัการโอนตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดส าหรับการเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดั ซ่ึงเสนอขายต่อผูล้งทุนไดไ้ม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลาส่ีเดือนใดๆ  

คุณชนตัถไ์ดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้ซกัถามอีกหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ี
ประชุมลงมติในวาระน้ี  

มตทิีป่ระชุม 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement) จ านวนไม่เกิน 500 ล้านบาท และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีประธาน
กรรมการบริหารก าหนด มีอ  านาจดงัต่อไปน้ี 

1) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ เช่น การก าหนด
ช่ือ ลกัษณะการขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว อายุ การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด และ วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

2) การเจรจาขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีจะออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I 
นอกเหนือจากสาระส าคญัของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และปรับเปล่ียน
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 ไดต้ามสมควร หากการปรับเปล่ียนดงักล่าวเป็น
ประโยชน์แก่บริษทัหรือตามความจ าเป็นเพ่ือให้การออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพส าเร็จลุล่วง และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3) การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในคร้ังน้ี รวมถึงการน าหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวไปจดทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond Market Association)  

4) การลงนามและยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ  การรายงานผลการขาย การเปิดเผยสารสนเทศ และ 
เอกสารอ่ืนใด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่ Advance Opportunities Fund I เพ่ือยื่นต่อหน่วย
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมตลอดจนให้มีอ  านาจในการด า เนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับ             
การด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

- เห็นดว้ย  255,367,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
- งดออกเสียง -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
- บตัรเสีย  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
   รวม  255,367,644 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
หมายเหตุ  :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ านวน 200 หุ้น 

 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 
และคร้ังที ่4 เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง                        
ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 คุณชนตัถ ์ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการเสนอให้บริษทัออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ 
Advance Opportunities Fund I ตามวาระท่ี 2 ท าให้ Advance Opportunities Fund I มีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นทุนบริษทัได ้
ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ดงันั้น เพ่ือเป็นการ
รักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั  บริษทัจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั
คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 และ คร้ัง 4 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 และ คร้ังท่ี 4”) รวมจ านวน 102,382,250 หน่วย  

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 ออกจ านวน 25,595,562 หน่วย มีอายุไม่เกิน 1 ปี 
นับจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 มีอตัราการใชสิ้ทธิท่ี 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
PRANDA-W2 มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนบริษทัได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ
โดยมีราคาการใชสิ้ทธิท่ี 1 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W2 สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ได ้1 คร้ัง และ ถือเป็นคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ี
ครบ 1 ปี นับแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของ
บริษทั ให้เล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสุดทา้ยของบริษทั ก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 
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ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 3 ออกจ านวน 25,595,563 หน่วย มีอายุไม่เกิน 2 ปี 
นับจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 มีอตัราการใชสิ้ทธิท่ี 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
PRANDA-W3 มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนบริษทัได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ
โดยมีราคาการใชสิ้ทธิท่ี 1 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W3 สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 ได ้1 คร้ัง และ ถือเป็นคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ี
ครบ 2 ปี นับแต่วนัออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของ
บริษทั ให้เล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสุดทา้ยของบริษทั ก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 4 ออกจ านวน 51,191,125 หน่วย มีอายุไม่เกิน 3 ปี 
นับจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 มีอตัราการใชสิ้ทธิท่ี 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
PRANDA-W4 มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนบริษทัได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ
โดยมีราคาการใชสิ้ทธิท่ี 1 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W4 สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 ได ้1 คร้ัง และ ถือเป็นคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ี
ครบ 3 ปี นับแต่วนัออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของ
บริษทั ให้เล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสุดทา้ยของบริษทั ก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 

เงินท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 จะน าไปจดัซ้ือวตัถุดิบเพ่ือการผลิต
สินคา้ และใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนส ารองในกรณีท่ีบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินในการด าเนินธุรกิจหรือช าระคืนหน้ีเดิม รวม
ตลอดจนเพ่ือการอ่ืนใดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นวนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น หรือ Record Date 
ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีจะไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 

นอกจากน้ี คุณชนัตถ์ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม หรือ    
บุคคลท่ีประธานกรรมการบริหารกลุ่มก าหนด มีอ  านาจดงัต่อไปน้ี 

1) พิจารณาและก าหนด แกไ้ขเพ่ิมเติม และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เป็นตน้  

2) ลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้ามสมควร เพ่ือให้
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 ส าเร็จลุล่วง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้ขอ้มูล 
และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากัด กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนการน าใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 เขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ มีผูถื้อหุ้นซกัถาม ดงัน้ี 

มีผูถื้อหุ้นสอบถามว่า เหตุใดจึงก าหนดราคาแปลงสภาพ 1 บาท 

คุณชนัตถ์ ช้ีแจงว่า วตัถุประสงค์ในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี เพ่ือรักษาสัดส่วนผูถื้อหุ้นของบริษัท 
ส่วนการน าเงินท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพมาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนนนั้นเป็นจุดประสงค์รองลงมา โดยราคาหน่ึง
บาท มาจากราคาพาร์ของบริษทั 

มีผูถื้อหุ้นท่านหน่ึงสอบถามว่า ตวัเลขรายไดห้ลกัท่ีน ามาแสดงในแต่ละปีนั้น มีท่ีมาอยา่งไร 

คุณดุษิต จงสุทธนามณี ช้ีแจงว่า ตวัเลขดงักล่าวมาจากการค านวณจากยอดขายของบริษทัตามแผนการด าเนินงาน
ท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ดงันั้นตวัเลขดงักล่าวจึงเป็นตวัเลขสมมติฐาน มิใช่รายจริงของบริษทั 

มีผูถื้อหุ้นอีกท่านหน่ึงสอบว่า เศษของหุ้นท่ีเกิดจากการจดัสรร ทางบริษทัจะตดัท้ิงหรือด าเนินการอยา่งไร 

คุณดุษิต จงสุทธนามณี ช้ีแจงว่า เศษหุ้นดงักล่าวจะถูกตดัท้ิงทั้งหมด 

คุณชนตัถ ์ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้ซักถามอีกหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุ้นใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ี
ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทั คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 เพ่ือเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ี
ประธานกรรมการบริหารก าหนด มีอ  านาจดงัต่อไปน้ี 

1) พิจารณาและก าหนด แกไ้ขเพ่ิมเติม และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เป็นตน้  

2) ลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้ามสมควร เพ่ือให้
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 ส าเร็จลุล่วง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้ขอ้มูล 
และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากัด กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนการน าใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 และ คร้ังท่ี 4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4เขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
- เห็นดว้ย  255,367,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
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- บตัรเสีย  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0 
   รวม  255,367,644 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัท และหรือบริษัทย่อย คร้ังที ่2 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระชัย  ตันติกุล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

คุณวีระชยั ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจแก่กรรมการและพนักงานท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงอยู ่
และการด าเนินธุรกิจของบริษทั และเพ่ือจูงใจกรรมการและพนกังานดงักล่าวยงัคงท างานอยูก่บักลุ่มบริษทัต่อไป อนัจะช่วย
สร้างความเจริญเติบโตให้แก่บริษทั บริษทัจึงจะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษทัและหรือบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 2 จ  านวน 20,476,450 หน่วย  โดยรายช่ือกรรมการและจ านวน
ท่ีเสนอให้ไดรั้บจดัสรร ใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2  มีดงัน้ี 

ช่ือ จ านวนหน่วยท่ีเสนอให้
ไดรั้บจดัสรร 

ร้อยละของใบส าคญั
แสดงสิทธิส าหรับ

กรรมการและพนกังาน
คร้ังท่ี 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 

                                                                                                                                               
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และมีมติเห็นชอบว่ากรรมการ                          

ทั้ง 6 รายไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความรอบคอบ และความซ่ือสัตยสุ์จริต  ตลอดจนปฏิบติั
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมากกว่า 40 ปี รวมทั้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ                   
เป็นอย่างดี  จึงเห็นควรเสนอให้ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการทั้ง 6 ราย รายละ                 
1  ลา้นหน่วย ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ส าหรับกรรมการและพนักงานคร้ังท่ี 2 น้ี และ
ขอให้คุณชนตัถ ์สรไกรกิติกลู ประธานกรรมการเงินและบริหารความเส่ียง เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมดว้ยครับ 

คุณชนตัถ์ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัท และหรือบริษัทย่อย คร้ังท่ี 2 น้ีมีจ  านวน 20,476,450 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิอยู่ท่ี 1 หน่วย                   
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และหรือบริษัทย่อย               
คร้ังท่ี 2 มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนบริษัทได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ                  
โดย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 สามารถใชสิ้ทธิไดปี้ละ 1 คร้ัง ในวนัครบรอบปีแต่ละปี              
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นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดท า
การของบริษทั ให้เล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสุดทา้ยของบริษทั ก่อนหน้าวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 
และราคาการใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 2 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

อยา่งไรก็ดี คุณประทีป ตั้งมติธรรม มีหนงัสือแจง้มายงับริษทัว่า ขอแกไ้ขราคาการใชสิ้ทธิจากเดิมท่ีก าหนดไวเ้ป็น
ราคา 2 บาทต่อหุ้น เป็นราคา 4 บาท ต่อหุ้น จากขอ้เสนอขอแกไ้ขคุณประทีปดงักล่าว ท าให้ ราคาหุ้นหลงัจากการใชสิ้ทธิฯ 
และ Price Dilution เปล่ียนแปลงไปดงัน้ี 
 
ก่อนแกไ้ข 

หัวขอ้ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ราคาหุ้นหลงัจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 (ลา้น
หุ้น) - PE 

5.15 5.52 5.95 

Price Dilution 0.76% 1.57% 3.21% 

 
หลงัแกไ้ข 

หัวขอ้ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ราคาหุ้นหลงัจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 (ลา้น
หุ้น) - PE 

5.17 5.57 6.04 

Price Dilution 0.28% 0.70% 1.66% 

 

ราคาการใช้สิทธิน้ีมีความเหมาะสม ราคาตลาดเฉล่ียของหุ้นบริษัทในรอบ 7 ว ันก่อนวนัประชุมน้ี เท่ากับ             
4.44 บาท ซ่ึงสูงกว่าราคาการใชสิ้ทธิท่ี 4 บาทต่อหุ้นไม่มาก ราคาการใชสิ้ทธิดงักล่าวจึงเป็นราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด              
ในปัจจุบนั ซ่ึงแสดงให้ว่าเป็นราคาท่ีเป็นธรรมต่อบริษทั และให้ส่วนลดราคาซ้ือหุ้นแก่เน่ืองจากราคาดงักล่าวไม่เป็นการ
สร้างภาระให้แก่กรรมการและพนกังานตามความเหมาะสม ท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น กรรมการและพนกังานจะมีความรู้สึกว่าเป็น
ส่วนหน่ึงของบริษัท อันจะเป็นการสร้างก าลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานดังกล่าวท่ีจะท างานให้แก่บริษัทต่อไป                   
การก าหนดราคาใชสิ้ทธิในราคาตลาดหรือท่ีใกล้เคียงกบัราคาตลาดจะท าให้ราคาเสนอขายหุ้นบริษทัแก่กรรมการ และ
พนักงานไม่แตกต่างจากราคาเสนอขายหุ้นแก่บุคคลทัว่ไปอันไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้กรรมการ และพนักงานและไม่มี
ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของบริษทัหรือไดรั้บการตอบแทนจากบริษทั 
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คุณชนัตถ์ได้สอบถามว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดคัดค้านการขอแก้ไขราคาการใช้สิทธิท่ีคุณประทีปเสนอขอแก้ไข
หรือไม่  

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดคดัคา้น จึงถือว่าท่ีประชุมเห็นดว้ยกบัการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจากเดิม 2 บาทเป็น             
4 บาทต่อหุ้นตามท่ีคุณประทีปเสนอ 

นอกจากน้ี คุณชนัตถ์ขอให้ ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติให้ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ี                       
ประธานกรรมการบริหารก าหนด มีอ  านาจดงัต่อไปน้ี 

1)  พิจารณาและก าหนด แกไ้ขเพ่ิมเติม และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานคร้ังท่ี 2 เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและ
พนกังานคร้ังท่ี 2 หรือ ระยะเวลาการจดัสรร เป็นตน้  

2)  ลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือจ าเป็นได้ตามสมควร                  
เพ่ือให้การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานคร้ังท่ี 2 ส าเร็จลุล่วง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                   
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนกังาน คร้ัง
ท่ี 2 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
เพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั และหรือบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 2 โดยมีราคาการใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุ้น
ตามท่ีคุณประทีปเสนอขอแกไ้ข 

มตทิีป่ระชุม 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และหรือบริษัทย่อย คร้ังท่ี 2 โดยมีราคาการใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุ้น และ
มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีประธานกรรมการบริหารก าหนด มีอ  านาจดงัต่อไปน้ี 

1)  พิจารณาและก าหนด แกไ้ขเพ่ิมเติม และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานคร้ังท่ี 2 เช่น วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและ
พนกังานคร้ังท่ี 2 หรือ ระยะเวลาการจดัสรร เป็นตน้  

2)  ลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือจ าเป็นได้ตามสมควร                
เพ่ือให้การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานคร้ังท่ี 2 ส าเร็จลุล่วง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์                      
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานคร้ังท่ี 2 และหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการ                  
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ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงาน คร้ังท่ี 2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน                         
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

- เห็นดว้ย  186,066,084 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
- งดออกเสียง -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
- บตัรเสีย  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
   รวม  186,066,084 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 

 ไม่มีสิทธิออกเสียง 69,478,860    
 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

และไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีมาประชุมออกเสียงคดัคา้น 

หมายเหตุ  :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ านวน 177,300 หุ้น 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมตัเิพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ การออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับกรรมการ
และพนักงานคร้ังที ่2 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณดุษิต  จงสุทธนามณี เลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

คุณดุษิต ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 
โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ Advance Opportunities Fund I ในวาระท่ี 2  ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 
และคร้ังท่ี 4 ในวาระท่ี 3 และใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานคร้ังท่ี 2 ในวาระท่ี 4 นั้น บริษทัมีความ
จ าเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนเดิม 409,529,000 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 634,769,950  บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่
จ านวน 225,240,950 หุ้น มลูค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับดงัน้ี 

1)  การใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I จ  านวน 102,382,250 
หุ้น  

โดยหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีอตัราแปลงสภาพ ตามจ านวนเงินตน้หุ้นกูแ้ปลงท่ีจะใชสิ้ทธิหารดว้ยราคาแปลงสภาพ ใน
ราคาแปลงสภาพ ท่ีร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้บริษทัต่อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 
15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีจะแปลงสภาพท่ีเก่ียวขอ้ง (รายละเอียดตามเอกประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2) 

 

2) ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 จ  านวน 25,595,562 หุ้น 
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ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 มีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 
มีอตัราการใชสิ้ทธิท่ี 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนบริษทัได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมี
การปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ โดยมีราคาการใชสิ้ทธิท่ี 1 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการ
ใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3) 

3) ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 จ  านวน 25,595,563 หุ้น 

ใบส าคญัแสดงสิทธคร้ังท่ี 3 มีอายไุม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 
มีอตัราการใชสิ้ทธิท่ี 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนบริษทัได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมี
การปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิโดยมีราคาการใชสิ้ทธิท่ี 1 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการ
ใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3)  

4) ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 จ  านวน 51,191,125 หุ้น 

ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 มีอายไุม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 
มีอตัราการใชสิ้ทธิท่ี 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนบริษทัได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมี
การปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิโดยมีราคาการใชสิ้ทธิท่ี 1 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการ
ใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3)  

5) ใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 จ  านวน 20,476,450 หุ้น 

ใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 มีอตัราการใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัคร้ังท่ี 2 มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนบริษทัได ้1 
หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ และราคาการใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 4 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมี
การปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4) 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม                 
ลง มติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับหุ้นกู้
แปลงสภาพ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 

 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

- เห็นดว้ย  255,544,944 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
- งดออกเสียง -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
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- บตัรเสีย  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
   รวม  255,544,944 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่6 พิจารณาอนุมตัแิก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนของบริษัท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณดุษิต  จงสุทธนามณี เลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 คุณดุษิต ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัดงัท่ีไดเ้สนอให้ท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นพิจารณาในวาระท่ี 5 นั้ น บริษทัจึงตอ้งแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ขอ้ 4. โดยให้ใช้ขอ้ความ
ต่อไปน้ีแทน ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 634,769,950 บาท (หกร้อยสามสิบส่ีลา้นเจ็ดแสนหกหม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยห้าสิบบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 634,769,950 หุ้น (หกร้อยสามสิบส่ีลา้นเจ็ดแสนหกหม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยห้าสิบหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 634,769,950 หุ้น (หกร้อยสามสิบส่ีลา้นเจ็ดแสนหกหม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยห้าสิบหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้ซักถามหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม             
ลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
การเพ่ิมทุนของบริษทั 

 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

- เห็นดว้ย  255,544,944 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
- งดออกเสียง -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
- บตัรเสีย  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
   รวม  255,544,944 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 

                      ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที ่7  พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณดุษิต จงสุทธนามณี เลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 คุณดุษิต ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้ก าหนดกฎหมายตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 105 ก าหนดว่า “ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได”้ จึงมีวาระท่ี 7 ไวร้องรับตามกฎหมายท่ีก าหนด 

 คุณดุษิต ไดส้อบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะเสนอวาระใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เม่ือเวลา 17.00 น.  
 

 

                                                  .................................................. 
           (นายปรีดา   เตียสุวรรณ์) 

                                                         ประธานท่ีประชุม                    
 ............................................. 

   (นายดุษิต   จงสุทธนามณี)   
      เลขานุการบริษทั / ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

 ….…….....................................                                      …….…..……....................……… 
   (นางสุนนัทา   เตียสุวรรณ์)                                       และ                     (นายปราโมทย ์  เตียสุวรรณ์) 
                                               กรรมการ 

 


