ปน. 006/2560
24 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. ตารางเปรี ยบเทียบข้ อบังคับเดิมและส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
เรื่ อง
เรี ยน

บริ ษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จํ ากัด (มหาชน) ("บริ ษัท") ขอแจ้ งให้ ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 147 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องต่าง ๆ ซึง่ ที่ประชุมเห็นควรให้ แจ้ งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรั พย์ ฯ") สรุปได้ ดงั นี ้
1. ที่ ป ระชุม อนุมัติให้ นํ าเสนอต่อที่ ป ระชุมสามัญประจํ าปี ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 24 (“ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ”)
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
โดยมีรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
นอกจากนี ้ เพื่อให้ การจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยความสะดวกเรี ยบร้ อย ซึง่ อาจ
ต้ องมีการแก้ ไขถ้ อยคําหรื อข้ อความของข้ อบังคับในการจดทะเบียนหรื อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตาม
คําสัง่ คําแนะนําหรื อความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์หรื อเจ้ าหน้ าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จึงเห็นควรมอบหมายให้ (ก) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและรองประธานอาวุโส
(การเงินและการควบคุม) และ/หรื อ (ข) บุคคลอื่นใดซึ่งได้ รับการแต่งตังจากประธานเจ้
้
าหน้ าที่บริ หารและ
รองประธานอาวุโส (การเงินและการควบคุม) โดยที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารับทราบการ
แต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าว มีอํานาจในการแก้ ไขถ้ อยคํา หรื อข้ อความในเอกสาร และ/หรื อคําขอต่าง ๆ ในการยื่น
จดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้ ทนั ที รวมถึงมีอํานาจใน
การมอบอํานาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก
2. ที่ประชุมอนุมตั ิให้ นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มจํานวนกรรมการของบริ ษัท
จาก 12 ท่าน เป็ น 13 ท่าน โดยพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังนาย
้
Teng Wei Ann Adrian เข้ าเป็ นกรรมการ
ใหม่ของบริ ษัทเพิ่มเติม
3. ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 146 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 68,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ประชุมจึงพิจารณาอนุมตั ิให้ นําเสนอต่อที่
ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณารั บ ทราบวัต ถุป ระสงค์ (รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ) และอนุมัติ ก ารกํ า หนด

ระยะเวลาจองซื อ้ หุ้น เพิ่ ม ทุน เป็ นช่ ว งเวลาระหว่ า งวัน ที่ 8 ถึ ง วัน ที่ 9 วัน ที่ 11 ถึ ง วัน ที่ 12 และวัน ที่ 15
พฤษภาคม 2560 (ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2) และการแก้ ไขเพิ่มเติมการมอบอํานาจเกี่ ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 146 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ได้ มีมติอนุมตั ิ โดยเห็นควรมอบหมายให้ (ก) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและรองประธานอาวุโส (การเงินและ
การควบคุม) และ/หรื อ (ข) บุคคลอื่นใดซึ่งได้ รับการแต่งตังจากประธานเจ้
้
าหน้ าที่บริ หารและรองประธาน
อาวุโส (การเงินและการควบคุม) โดยที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารับทราบการแต่งตัง้
บุคคลดังกล่าว มีอํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี ้
1) พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท
ตามสัดส่วนการถื อหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้ องกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย และกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ และไม่ดําเนินการ
ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ต่อไป หากการจัดสรรหุ้นถือเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และกฎระเบียบดังกล่าว หรื อส่งผลให้ บริ ษัทมีหน้ าที่มากเกินควรตามกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับ
ของต่างประเทศ
2) กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.หลักทรั พย์ ") การจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในคราวเดียวทังจํ
้ านวน หรื อหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคา
เสนอขาย และวิธีการชําระราคา
3) ลงนามในแบบคําขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่ นเอกสารต่อเจ้ าหน้ าที่หรื อตัวแทนของ
หน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
4) ดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
4. ที่ประชุมอนุมตั ิให้ เปลี่ยนแปลงวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นครัง้
ที่ 24 (Record Date) จากวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นวันที่ 13 มีนาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรั พย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นวันที่ 14
มีนาคม 2560 โดยวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยังคงเดิมเป็ นวันที่ 31 มีนาคม 2560

5. ที่ประชุมอนุมตั ิให้ เพิ่มวาระการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 24 โดยวาระการประชุมทังหมดจะเป็
้
น
ดังนี ้
1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
2. รับทราบรายงานประจําปี 2559 ของคณะกรรมการ
3. พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน)
สําหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
4. รับทราบเรื่ องการจัดสรรกําไร เงินทุนสํารอง และการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมตั ิ
การประกาศเงินปั นผลประจําปี 2559
5. พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน สําหรับปี 2560
6. พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
7. พิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
8. พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มจํานวนกรรมการของบริ ษัทจาก 12 ท่าน เป็ น 13 ท่าน โดยพิจารณาอนุมตั ิการ
แต่งตังนาย
้
Teng Wei Ann Adrian เข้ าเป็ นกรรมการใหม่ของบริ ษัทเพิ่มเติม
9. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2560
10. พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนของบริ ษัท การเพิ่มทุนของบริ ษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
10.1 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
10.2 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
10.3 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
11. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
นอกจากนี ้ ที่ประชุมอนุมตั ิการมอบหมายอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ให้ มีอํานาจในการดําเนินการ
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยกประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงเปลี่ยนวันกําหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม (Record Date) และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ เพื่อที่จะกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม และ เพิ่มเติมหรื อถอดถอนวาระ
การประชุมที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนของบริ ษัท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทตามที่
เห็นว่าจําเป็ น และในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั เกิดขึ ้น

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
-ลายมือชื่อ( นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฏ์ )
เลขานุการบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัท
โทรศัพท์: 0 2 797 7000 ต่อ 7044 – 7050
โทรสาร: 0 2 663 1834
companysecretary@siamcitycement.com

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ตารางเปรี ยบเทียบข้ อบังคับเดิมและส่ วนที่แก้ ไขเพิ่มเติม
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทมีรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
ข้ อบังคับเดิม

ข้ อบังคับใหม่

ข้ อ 2. คําว่า "บริษัท" ในข้ อบังคับนี ้หมายถึง บริษัท ปูนซีเมนต์ ข้ อ 2. คําว่า "บริษัท" ในข้ อบังคับนี ้หมายถึง บริษัท ปูนซีเมนต์
นครหลวง จํากัด (มหาชน)
นครหลวง จํ ากั ด (มหาชน) หรื อ ใช้ ภาษาอั ง กฤษว่ า
Siam City Cement Public Company Limited
ข้ อ 5. จํ า นวนผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ที่ เ ป็ นคนต่ า งด้ าวและ ข้ อ 5. จํานวนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่เป็ นคนต่างด้ าวและสัดส่วน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทโดยหุ้นคนต่างด้ าวจะเป็ นดังนี ้
การถือหุ้นของบริษัทโดยคนต่างด้ าวไม่สามารถถือหุ้นของบริ ษัท
รวมกันเกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนผู้ถือหุ้นและจํานวนหุ้นที่
(1) จํ า นวนผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ที่ เ ป็ นคนต่ า งด้ าว
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ตามลําดับ
จะต้ องไม่เกินกว่า ร้ อยละ 33 ของจํ านวนผู้ถือ หุ้น ทัง้ หมดของ
คํ า ว่ า "คนต่ า งด้ าว" ให้ มี ค วามหมายตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใน
บริษัท
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542
(2) คนต่ า งด้ า วจะถื อ หุ้น ของบริ ษั ท เกิ น กว่ า อัต รา
รวมทังที
้ ่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป
ดังต่อไปนี ้ไม่ได้
ก. ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ที่บริ ษัทจดทะเบียน
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ ข้ อ 5 ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2552 คนต่างด้ าวไม่สามารถถือหุ้นของ
บริ ษั ท รวมกั น เกิ น กว่ า ร้ อยละ 25 ของหุ้ น ที่ จํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัท
ข. นับ จากวัน ที่ 30 เมษายน 2552 คนต่า งด้ า วไม่
สามารถถือหุ้นของบริ ษัทรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 49 ของหุ้นที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
คํ า ว่ า "คนต่ า งด้ าว" ให้ มี ค วามหมายตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใน
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542
รวมทังที
้ ่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป"
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ข้ อบังคับเดิม
ข้ อ 7.

หุ้นของบริษัทโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่

ข้ อบังคับใหม่
ข้ อ 7.

หุ้นของบริษัทโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่

(1) การโอนหุ้ นนั น้ ทํ า ให้ บริ ษั ท เสี ย สิ ท ธิ และ
(1) การโอนหุ้ นนั น้ ทํ า ให้ บริ ษั ท เสี ย สิ ท ธิ และ
ผลประโยชน์ที่บริ ษัทจะพึงได้ รับตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้ รับตามกฎหมาย
(2) การโอนหุ้น นัน้ เป็ นเหตุใ ห้ อัตราส่ว นการถื อ หุ้น
(2) การโอนหุ้นนัน้ เป็ นเหตุให้ อัตราส่วนการถื อหุ้น
ของบุ ค คลผู้ ที่ ไ ม่ ใ ช่ สัญ ชาติ ไ ทย ขั ด หรื อ แย้ งกั บ ข้ อ 5 แห่ ง ของคนต่างด้ าวขัดหรื อแย้ งกับข้ อ 5 แห่งข้ อบังคับนี ้
ข้ อบังคับนี ้
บริ ษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้น ถ้ าการโอนหุ้น
บริ ษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้น ถ้ าการโอนหุ้น นันขั
้ ดกับกฎหมาย ข้ อบังคับของบริษัท
นันขั
้ ดกับกฎหมาย ขัอบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 16. คณะกรรมการมี อํ า นาจและหน้ า ที่ ค วบคุมดูแ ลและ ข้ อ 16. คณะกรรมการมี อํ า นาจและหน้ า ที่ ค วบคุม ดูแ ลและ
จัดการบริ ษัทตามบทบัญญัติของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ จัดการบริ ษัทตามบทบัญญัติของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท รวมถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อบังคับของบริษัท รวมถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ให้ คณะกรรมการมีอํานาจจัดทําระเบียบปฏิบัติข อง
องค์ กรของบริ ษัทเพื่อที่จะกํ าหนดความรั บผิดชอบและหน้ าที่
ของคณะกรรมการ ตลอดจนหน้ าที่ ห รื อการบริ หารของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานและการจัดการของ
บริษัท

ให้ คณะกรรมการมีอํานาจจัดทําระเบี ยบปฏิ บัติข อง
องค์ กรของบริ ษัทเพื่อที่จะกํ าหนดความรั บผิดชอบและหน้ าที่
ของคณะกรรมการ ตลอดจนหน้ าที่ ห รื อการบริ หารของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานและการจัดการของ
บริษัท

ให้ คณะกรรมการคัดเลือกและแต่งตังกรรมการคนหนึ
้
่ง
เป็ นประธานกรรมการด้ วยคะแนนเสียงฝ่ ายข้ างมาก นอกจากนี ้
คณะกรรมการอาจแต่งตังกรรมการคนหนึ
้
่งหรื อหลายคนให้ เป็ น
รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการมี ห น้ าที่ ต าม
ข้ อ บัง คับ ของบริ ษัทในกิ จการที่ไ ด้ รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ

ง่
ให้ คณะกรรมการคัดเลือกและแต่งตังกรรมการคนหนึ
้
เป็ นประธานกรรมการด้ วยคะแนนเสียงฝ่ ายข้ างมาก นอกจากนี ้
คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตังกรรมการคนหนึ
้
่งหรื อหลาย
คนให้ เป็ นรองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการมีหน้ าที่
ตามข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท ในกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการ

ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะดํารง
ตําแหน่งได้ คราวละสามปี อย่างไรก็ตาม ถ้ าประธานกรรมการ
และ/หรื อ รองประธานกรรมการ แล้ วแต่กรณี พ้ นจากตําแหน่ง
ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ แล้ วแต่กรณี หรื อ
พ้ นจากการเป็ นกรรมการ รวมทังกรณี
้
พ้นจากการเป็ นกรรมการ
ตามวาระ และได้ รับเลือกตังกลั
้ บมาเป็ นกรรมการใหม่ก่อนครบ
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรื อรองประธาน
กรรมการ แล้ วแต่กรณี ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ให้ กรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่งเข้ าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรื อรอง

คณะกรรมการอาจแต่ง ตัง้ บุค คลใดบุค คลหนึ่ ง หรื อ
หลายคน ให้ ดําเนินกิจการของบริ ษัทภายใต้ การควบคุมดูแล
ของคณะกรรมการ และอาจมอบอํานาจให้ แก่บุคคลดังกล่าว
ตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร และเป็ นระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการเห็ น สมควร และอาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขอํานาจใด ๆ ดังกล่าวได้
คณะกรรมการอาจแต่งตังกรรมการคนหนึ
้
่งหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทและอาจถอดถอนหรื อปลด
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้ คคลอื่นแทนได้ เป็ น
ประธานกรรมการแทน แล้ วแต่กรณี ประธานกรรมการหรื อรอง กรรมการผู้จดั การจากตําแหน่งและแต่งตังบุ
ประธานกรรมการ แล้ ว แต่ ก รณี ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กใหม่ จ ะอยู่ ใ น คราว ๆ ไป กรรมการผู้ จั ด การต้ องอยู่ ใ นการควบคุ ม ของ
ตําแหน่งเป็ นระยะเวลาเท่าที่ยงั เหลืออยู่ของประธานกรรมการ คณะกรรมการเสมอ
หรื อ รองประธานกรรมการผู้ออกจากตําแหน่ง แล้ วแต่กรณี หรื อ
เริ่ มนั บ ระยะการดํ า รงตํ าแ หน่ ง ดั ง กล่ า วใหม่ แ ล้ วแต่
คณะกรรมการจะพิ จ ารณา หากประธานกรรมการหรื อ รอง
ประธานกรรมการ แล้ วแต่กรณี พ้นจากการเป็ นกรรมการก่อน
ครบระยะเวลาสามปี ของการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการแล้ วแต่กรณี ประธานกรรมการหรื อ
รองประธานกรรมการ แล้ ว แต่ ก รณี จะต้ อ งพ้ น จากตํ า แหน่ ง
ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการด้ วย
กรรมการอาจแต่งตังบุ
้ คคลใดบุคคลหนึ่งหรื อหลายคน
ให้ ดํ า เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ภายใต้ การควบคุ ม ดู แ ลของ
คณะกรรมการ และอาจมอบอํานาจให้ แก่บคุ คลดังกล่าวตามที่
คณะกรรมการเห็ น สมควร และเป็ นระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการสมควร และอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรื อแก้ ไขอํานาจใด ๆ ดังกล่าวได้
คณะกรรมการอาจแต่งตังกรรมการคนหนึ
้
่งหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทและอาจถอดถอนหรื อปลด
กรรมการผู้จดั การจากตําแหน่งและแต่งตังบุ
้ คคลอื่นแทนได้ เป็ น
คราว ๆ ไป กรรมการผู้ จั ด การต้ องอยู่ ใ นการควบคุ ม ของ
คณะกรรมการเสมอ
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ข้ อ 17. คณะกรรมการจะต้ องประชุมอย่างน้ อยหนึ่งครัง้ ในทุก ข้ อ 17. คณะกรรมการจะต้ องประชุมอย่างน้ อยหนึ่งครัง้ ในทุก
สามเดือน
สามเดือน
ในการเรี ยกประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ประธาน
กรรมการหรื อ บุ ค คลผู้ มี อํ า นาจส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ไปยั ง
กรรมการอย่างน้ อยเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในกรณีจําเป็ นรี บด่วน
เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริ ษัทจะแจ้ งประชุมโดยวิธี
อื่นและกําหนดวันนัดประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้

ในการเรี ยกประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ประธาน
กรรมการหรื อ บุ ค คลผู้ มี อํ า นาจส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ไปยั ง
กรรมการอย่างน้ อยเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในกรณีจําเป็ นรี บด่วน
เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริ ษัทจะแจ้ งประชุมโดยวิธี
อื่นและกําหนดวันนัดประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้

ห นั ง สื อ นั ด ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ห นั ง สื อ นั ด ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการจะต้ อ งทํ า เป็ นภาษาไทยพร้ อมคํ า แปลภาษา คณะกรรมการจะต้ อ งทํ า เป็ นภาษาไทยพร้ อมคํ า แปลภาษา
อังกฤษ
อังกฤษ
การประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท สามารถ
ดํ า เนิ น การโดยการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ โดย
ดําเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
๗๔/๒๕๕๗ เรื่ อ ง การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่ อง
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประชุมดังกล่าวรวมทังที
้ ่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมใดๆต่อไป
ข้ อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้ องมีกรรมการเข้ า
ร่วมประชุมอย่างน้ อยเจ็ดคนจึงครบองค์ประชุม และให้ ประธาน
กรรมการเป็ นประธานในการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณี ที่ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ เลือกกรรมการคนหนึ่งซึ่งมาประชุม
เป็ นประธานในที่ประชุม

ข้ อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้ องมี กรรมการเข้ า
ร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํ านวนกรรมการทัง้ หมดที่
ได้ รับการแต่งตัง้ จึงครบองค์ ประชุม และให้ ประธานกรรมการ
เป็ นประธานในการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้ ให้ รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณี ที่ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ เลือกกรรมการคนหนึ่งซึ่งมาประชุม
เป็ นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ มติทงหลายให้
ั้
วินิจฉัยชี ้
ั้
วินิจฉัยชี ้
ขาดโดยเสียงข้ างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ใน
ในการประชุมคณะกรรมการ มติทงหลายให้
กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึน้ ขาดโดยเสียงข้ างมาก โดยกรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง เว้ น
อีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาดกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด ไม่ แต่กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใด กรรมการผู้นัน้ ไม่มีสิทธิ
มีสทิ ธิออกเสียงในเรื่ องนัน้
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เรื่ องดังต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับมติของคณะกรรมการ
(ก) การลงทุน ซึ่ง เกิ ดขึน้ ครั ง้ เดี ย วและการจํ า หน่ า ย
การลงทุน ของบริ ษั ท เป็ นจํ า นวนเกิ น กว่ า 100,000,000 บาท
หรื อจํานวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นตามมา
จากการลงทุนดังกล่าวและมีจํานวนเกินกว่า 100,000,000 บาท
หรื อจํ านวนที่ เทียบเท่าในสกุลเงินอื่ น และรายจ่ายประจํ า ที่ มี
จํ านวนเกินกว่า 100,000,000 บาท หรื อจํานวนที่เที ยบเท่าใน
สกุลเงินอื่น โดยคิดเป็ นรายปี

ข้ อบังคับใหม่
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ในกรณี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด

(ข) การลงทุน โดยบริ ษั ท นอกเหนื อ ไปจากขอบเขต
ของกิจการปกติ
(ค) การจําหน่ายใด ๆ โดยบริ ษัทซึ่งนําไปสู่การถอน
ตัวจากการทําธุรกิจ
(ง) การรับเงินกู้ การเจรจาต่อรองวงเงินสินเชื่ อและ
ธุรกรรมการจัดหาเงินทุนในทํานองเดียวกันสําหรับบริ ษัทเพียง
เท่ า ที่ ห นี ส้ ิ น สุ ท ธิ ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ จากการนั น้ มี จํ า นวนมากกว่ า
100,000,000 บาท หรื อจํานวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
(จ) การให้ สินเชื่อและการจํานําตามภาระสินเชื่อโดย
บริ ษัท เพียงเท่าที่จํานวนที่ให้ หรื อจํานํานันสู
้ งกว่า 100,000,000
บาท หรื อจํานวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
(ฉ) การให้ การคํ า้ ประกัน สัญญาคํ า้ ประกันหรื อข้ อ
ผูกพันที่เป็ นหลักประกันในทํานองเดียวกัน และการก่อความรับ
ผิดที่อาจเกิดขึ ้นได้ ของบริ ษัท เพียงเท่าที่จํานวนที่ให้ หรื อจํานวน
นันสู
้ งกว่า 100,000,000 บาท หรื อจํานวนที่เทียบเท่าในสกุลเงิน
อื่น
(ช) การออกหรื อ ใช้ ต ราสารการเงิ น อนุพัน ธ์ เพี ย ง
เท่าที่ตราสารการเงิ นอนุพันธ์ นัน้ มิได้ ใช้ เพื่อการป้องกันความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทเท่านัน้
(ซ) การออกหุ้นกู้หรื อหลักทรัพย์อื่นโดยบริษัท
(ฌ) การดําเนินกระบวนพิจารณาทางกฎหมายโดย
บริ ษั ท การรั บ ทราบการฟ้ องร้ องที่ มีขึ น้ ต่อ บริ ษั ท และการทํ า
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ความตกลงเพื่อประนอมความโดยบริ ษัท เพียงเท่าที่ทุนทรัพย์
ของคดี มี จํ า นวนเกิ น กว่ า 50,000,000 บาท หรื อ จํ า นวนที่
เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
(ญ) การดําเนินธุรกิจทังหลายของบริ
้
ษัทที่ผิดไปจาก
งบประมาณของบริ ษัท หรื อแนวทางการลงทุนและการจัดหา
เงินทุนที่เกี่ยวข้ องอย่างมีนยั สําคัญ
(ฎ) กิจการใดของบริ ษัทที่คณะกรรมการบริ หาร หรื อ
ประธานกรรมการ หรื อกรรมการผู้จดั การ เห็นว่าต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ และ
(ฏ) การเข้ าไปดําเนินเรื่ องดังต่อไปนี ้โดยบริษัทย่อยซึง่
จําเป็ นต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการ
ของบริ ษั ท ย่ อ ยดั ง กล่ า ว และบริ ษั ท หรื อ ผู้ แทนของบริ ษั ท
จําเป็ นต้ องออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นหรื อกรรมการของบริ ษัท
ย่อยดังกล่าว
(i) การลงทุ น ซึ่ ง เกิ ด ขึ น้ ครั ง้ เดี ย วและการ
จํ า หน่ า ยการลงทุ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ นจํ า นวนเกิ น กว่ า
100,000,000 บาท หรื อจํ า นวนที่ เ ที ย บเท่ า ในสกุ ล เงิ น อื่ น
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นตามมาจากการลงทุนดังกล่าวและมีจํานวน
เกินกว่า 100,000,000 บาท หรื อจํานวนที่เทียบเท่าในสกุลเงิน
อื่น และรายจ่ายประจําที่มีจํานวนเกินกว่า 100,000,000 บาท
หรื อจํานวนที่เทียบเท่าสกุลเงินอื่น โดยคิดเป็ นรายปี
(ii) การลงทุนโดยบริ ษัทย่อยนอกเหนื อไปจาก
ขอบเขตของกิจการปกติของบริ ษัทย่อย
(iii) การจําหน่ายใด ๆ โดยบริ ษัทย่อยซึ่งนําไปสู่
การถอนตัวจากการทําธุรกิจ
(iv) การรับเงินกู้ การเจรจาต่อรองวงเงินสินเชื่อ
และธุรกรรมการจัดหาเงินทุนในทํานองเดียวกันสําหรับบริ ษัท
ย่อย เพียงเท่าที่หนี ้สินสุทธิเพิ่มขึ ้นจากการนันมี
้ จํานวนมากกว่า
100,000,000 บาท หรื อจํานวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น

6

ข้ อบังคับเดิม

ข้ อบังคับใหม่

(v) การให้ สนิ เชื่อและการจํานําตามภาระสินเชื่อ
โดยบริ ษั ท ย่ อ ย เพี ย งเท่ า ที่ จํ า นวนที่ ใ ห้ ห รื อ จํ า นํ า นัน้ สูง กว่ า
100,000,000 บาท หรื อจํานวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
(vi) การให้ การคํ ้าประกัน สัญญาคํ ้าประกันหรื อ
ข้ อผูกพันที่เป็ นหลักประกันในทํานองเดียวกัน และการก่อความ
รับผิดที่อาจเกิดขึ ้นได้ ของบริ ษัทย่อย เพียงเท่าที่จํานวนที่ให้ หรื อ
จํานํานัน้ สูงกว่า 100,000,000 บาท หรื อจํานวนที่เทียบเท่าใน
สกุลเงินอื่น
(vii) การออกหรื อ ใช้ ตราสารการเงิ น อนุ พัน ธ์
เพี ยงเท่า ที่ ตราสารการเงิ น อนุพัน ธ์ นัน้ มิไ ด้ ใ ช้ เพื่ อ การป้ องกัน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจตามปกติของบริ ษัท
ย่อยเท่านัน้
(viii) การออกหุ้น กู้ห รื อหลักทรั พ ย์ อื่ นโดยบริ ษัท
ย่อย
(ix) การดําเนินกระบวนพิจารณาทางกฎหมาย
โดยบริ ษัทย่อย การรับทราบการฟ้องร้ องที่มีขึน้ ต่อบริ ษัท ย่อ ย
และการทําความตกลงเพื่อประนอมความโดยบริ ษัทย่อย เพียง
เท่าที่ทุนทรัพย์ในการดําเนินคดีมีจํานวนสูงกว่า 100,000,000
บาท หรื อจํานวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
(x) การดํ า เนิ น กิ จ การทั ง้ หลายที่ ผิ ด ไปจาก
งบประมาณของบริ ษั ท ย่อ ย หรื อ แนวทางการลงทุน และการ
จัดหาเงินทุนที่เกี่ยวข้ องโดยมีนยั สําคัญ
ข้ อ 27. มติของที่ประชุมผู้ถือ หุ้น นัน้ ให้ ป ระกอบด้ ว ยคะแนน ข้ อ 27. มติ ข องที่ ป ระชุมผู้ถือ หุ้น นัน้ ให้ ป ระกอบด้ ว ยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี ้
เสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน โดยหุ้น แต่ ล ะหุ้น หุ้น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน โดยหุ้น แต่ ล ะหุ้น
นับเป็ นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ นับเป็ นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ประธานออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ มติจะต้ องประกอบด้ วยคะแนน
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ มติจะต้ องประกอบด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
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มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยหุ้นแต่ละหุ้นนับเป็ นคะแนน มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยหุ้นแต่ละหุ้นนับเป็ นคะแนน
เสียงหนึง่ เสียง
เสียงหนึง่ เสียง
(ก) การขายหรื อ โอนกิ จ การของบริ ษั ท ทัง้ หมดหรื อ
(ก) การขายหรื อ โอนกิ จ การของบริ ษั ท ทัง้ หมดหรื อ
บางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
บางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนหรื อ
(ข) การซือ้ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนหรื อ
บริษัทเอกชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
บริษัทเอกชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่า
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่า
้
อบางส่วนที่สําคัญการมอบหมายให้
กิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญการมอบหมายให้ กิจการของบริษัททังหมดหรื
บุค คลอื่ น เข้ า จัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกับ บุค คลอื่ น เข้ า จัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกับ
บุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
บุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของ

(ง) การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของ
บริษัท

บริษัท

(จ) การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษัท หรื อการออกหุ้น

(จ) การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษัท หรื อการออกหุ้น
กู้

กู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริษัท

(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท

ทัง้ นี ใ้ นกรณี ของข้ อ 27 (2) ของข้ อบังคับฉบับ นี ้
ให้ บริ ษัทดําเนินการตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่
หลักทรัพย์
ประชุม เกี่ยวกับงานที่ได้ กระทําในระหว่างรอบปี ที่ผา่ นมา
กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี ้
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่
สําหรับรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
ประชุม เกี่ยวกับงานที่ได้ กระทําในระหว่างรอบปี ที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรกําไรและเงินทุนสํารอง
(2) พิจ ารณาและอนุมัติง บแสดงฐานะการเงิ น และ
(4) เลื อ กตั ง้ กรรมการใหม่ แ ทนกรรมการซึ่ ง ต้ อง
บัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
ออกไปตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน
(3) พิจารณาจัดสรรกําไรและเงินทุนสํารอง
(5) เลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
(4) เลื อ กตั ง้ กรรมการใหม่ แ ทนกรรมการซึ่ ง ต้ อง
(6) ปรึกษากิจการอื่น ๆ
ออกไปตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน
กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี ้

(5) เลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
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(6) ปรึกษากิจการอื่น ๆ

ข้ อ 30. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุน ณ วันสุดท้ ายของรอบปี ในทางบัญชีของบริ ษัท เพื่อยื่น
ต่ อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ณ ที่ ป ระชุม สามัญ ประจํ า ปี เพื่ อ อนุ มัติ
คณะกรรมการต้ อ งให้ ผ้ ูส อบบัญ ชี ต รวจสอบงบดุล และบัญ ชี
กําไรขาดทุนก่อนที่จะยื่นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้ อ 30. คณะกรรมการต้ องจั ด ให้ มี ก ารทํ า งบแสดงฐานะ
การเงินและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสุดท้ ายของรอบปี ในทาง
บัญชีของบริ ษัท เพื่อยื่นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ ที่ประชุมสามัญ
ประจําปี เพื่ออนุมตั ิ คณะกรรมการต้ องให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบ
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนก่อนที่จะยื่นต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทต้ องจัดให้ มีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจน
บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจน
การสอบบัญชีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและต้ องจัดทํางบดุลและ
บัญชีกําไรขาดทุนอย่างน้ อยครัง้ หนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน การสอบบัญชีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและต้ องจัดทํางบแสดง
ฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนอย่างน้ อยครัง้ หนึ่งในรอบ
อันเป็ นรอบปี บัญชีของบริษัท
สิบสอง (12) เดือนอันเป็ นรอบปี บัญชีของบริษัท
สมุ ด และบั ญ ชี ทั ง้ หลายของบริ ษั ท จะต้ องทํ า เป็ น
ภาษาอัง กฤษ โดยมี ภ าษาไทยกํ า กับ และจะต้ อ งทํ า ตามวิ ธี
สมุ ด และบั ญ ชี ทั ง้ หลายของบริ ษั ท จะต้ องทํ า เป็ น
มาตรฐานการทํ า บั ญ ชี ส ากล ซึ่ ง เป็ นที่ ย อมรั บ กั น ทั่ ว ไปใน ภาษาอัง กฤษ โดยมี ภ าษาไทยกํ า กับ และจะต้ อ งทํ า ตามวิ ธี
ประเทศไทย
มาตรฐานการทํ า บั ญ ชี ส ากล ซึ่ ง เป็ นที่ ย อมรั บ กั น ทั่ ว ไปใน
ประเทศไทย
ข้ อ 31. ผู้สอบบัญ ชี มี อํ า นาจตรวจสอบบัญ ชี เอกสาร และ
หลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี ้สินของบริ ษัท ในระหว่างเวลาทําการของบริ ษัท ในการนี ้ ให้
มีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดํารงตําแหน่ง
หน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทัง้ ให้ ชีแ้ จง
ข้ อเท็จจริ ง หรื อส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
ของบริ ษัทได้

ข้ อ 31. ผู้สอบบัญ ชี มี อํ า นาจตรวจสอบบัญ ชี เอกสาร และ
หลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี ้สินของบริ ษัท ในระหว่างเวลาทําการของบริ ษัท ในการนี ้ ให้
มีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดํารงตําแหน่ง
หน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทัง้ ให้ ชีแ้ จง
ข้ อเท็จจริ ง หรื อส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
ของบริษัทได้

ผู้สอบบัญชี มีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน
และปั ญ หาเกี่ ย วกับ บัญชี ของบริ ษั ท เพื่ อ ชี แ้ จงการตรวจสอบ
บัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและเอกสารที่ผ้ ถู ือ
หุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชี มีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือ
หุ้น ของบริ ษั ท ทุก ครั ง้ ที่ มี ก ารพิ จ ารณางบแสดงฐานะการเงิ น
บัญชีกําไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี ้แจง
การตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารที่ผ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั ง้ นัน้ แก่
ผู้สอบบัญชีด้วย
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ข้ อ 33. ในกรณีที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ง
สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยตามความหมายและ
หลักเกณฑ์ที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่ ใ ช้ บัง คับ การทํ า รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท จด
ทะเบียนหรื อการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทจด
ทะเบี ย น แล้ ว แต่ ก รณี ให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื่ องนัน้ ๆ ด้ วย

ยกเลิก
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน)
10 กุมภาพันธ์ 2560 (แก้ ไข 23 กุมภาพันธ์ 2560)
ข้ า พเจ้ า บริ ษั ท ปูน ซี เ มนต์ น ครหลวง จํ า กัด (มหาชน) ("บริ ษั ท ") ขอรายงานต่อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย ("ตลาด
หลักทรั พย์ ฯ") เกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 146 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ("ที่ประชุม")
ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุน และการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่ อเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัท (Right
Offering) ดังต่อไปนี ้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมได้ มีมติอนุมัติ (1) การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จํานวน 500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
2,800,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 2,300,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย
จํานวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท และ (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
2,300,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 2,980,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 68,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 680,000,000 บาท โดยรายละเอียดของการเพิ่มทุน มีดงั นี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)

รวม
(บาท)

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป

หุ้นสามัญ

68,000,000
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680,000,000

-

-

-

-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
จัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering)

จํานวนหุ้น

68,000,000

อัตราส่ วน
(เดิม:ใหม่ )
3.382353 : 1

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

ระยะเวลาจองซือ้ และ
ชําระเงินค่ าหุ้น

250

8 – 9, 11 – 12 และ 15
พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ
โปรดดูหมาย
เหตุด้านล่าง

1

หมายเหตุ
(ก)

ที่ประชุมมีมติกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่
11 เมษายน 2560 และให้ ร วบรวมรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.หลักทรั พย์ ") ในวันที่ 12 เมษายน 2560

(ข)

ที่ประชุมอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 68,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เพื่อ
เสนอขายแก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 3.382353 หุ้น
สามัญ เดิมต่อ 1 หุ้น สามัญ เพิ่มทุน โดยมี ร าคาเสนอขายหุ้นละ 250 บาท ในกรณี ที่ มีเศษของหุ้น ที่ เกิ ดจากการ
คํานวณ ให้ ปัดเศษของหุ้นนัน้ ทิ ้ง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้
โดยที่ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ จะได้ รับการจัดสรรหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีห้ ุนเหลือจากการ
้
วเท่านัน้
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้ จองซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนทังหมดแล้
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครัง้ นี ้ ในกรณี
ที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
รอบแรกแล้ ว จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วน
การถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรตามสิทธิดงั นี ้
(1) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
รอบแรกมีจํานวนมากกว่าหรื อเท่ากับหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ู
ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและชําระค่าจองซื ้อหุ้นดังกล่าวทังหมดทุ
้
กรายตามจํานวนที่แสดงความจํานงจองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิ
(2) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
รอบแรกมีจํานวนน้ อยกว่าหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้
ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้ วยจํานวนหุ้นที่เหลือ จะได้ เป็ นจํานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่
้ ้ง ทังนี
้ ้ จํานวนหุ้นที่จะได้ รับ
ละรายมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
การจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและชําระค่าจองซื ้อแล้ ว
(ข) ในกรณีที่ยงั มีห้ นุ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ (ก) ให้ ทําการจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่
ละรายและยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้
้ ณด้ วยจํานวนหุ้นที่เหลือจะได้ เป็ น
โดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนันคู
จํานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของ
หุ้นนันทิ
้ ้ง โดยจํานวนหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและชําระค่า
จองซื ้อแล้ ว ทังนี
้ ้ ให้ ดําเนินการจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้ อ (ข) นี ้ จนกระทัง่ ไม่
มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
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การจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้ างต้ นไม่วา่ กรณีใด จะต้ องไม่ทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่า
สิทธิ รายใดมีหน้ าที่ต้องทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ หรื อ ใน
ลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริษัท ซึง่ ปั จจุบนั อนุญาตให้
้
ษัท
คนต่างด้ าวถือหุ้นอยูใ่ นบริษัทได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายทังหมดของบริ
อนึ่ง หากยังมีห้ ุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Rights
Offering) และการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ ดําเนินการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ ้ง
(ค)

เพื่อให้ การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นไปด้ วยความสะดวกเรี ยบร้ อย จึงเห็นควร
มอบหมายให้ ก) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและรองประธานอาวุโส (การเงินและการควบคุม) และ/หรื อ ข) บุคคลอื่น
ใด ซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากประธานเจ้
้
าหน้ าที่บริ หารและรองประธานอาวุโส (การเงินและการควบคุม) โดยที่ประธาน
กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารับทราบการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าว มีอํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี ้
1) พิจารณากํ าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตาม
สัดส่วนการถื อหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ภายใต้ กฎหมายไทย และกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ และไม่ดําเนินการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ต่อไป หากการจัดสรรหุ้นถือเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว หรื อ
ส่งผลให้ บริษัทมีหน้ าที่มากเกินควรตามกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ
2) กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ การจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในคราวเดียวทังจํ
้ านวน หรื อหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอ
ขาย และวิธีการชําระราคา
3) ลงนามในแบบคําขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึง่ รวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้ าหน้ าที่หรื อตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่
เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนการนํ าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ
4) ดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

2.1 แผนของบริษัท กรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
้ ้ง
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้น ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
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3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 24 ("ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น") จะมีขึ ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ
ห้ องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุ งเทพ เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ โดยกําหนดให้ วนั
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม (Record Date) เป็ นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 และให้ รวบรวมรายชื่ อตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไขการขออนุญาต
4.1

บริษัทจะยื่นคําขอจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

4.2

บริ ษัทจะยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมตั ิให้ รับหุ้นเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้ เงินทุนที่ได้ รับจากการเพิ่มทุน
 เพื่อใช้ ในการชําระหนี ้ของบริษัท รวมถึงดอกเบี ้ยและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง จํานวนทังหมดประมาณ
้
4,000 ล้ านบาท
 เพื่อใช้ ในโครงการการเข้ าซื ้อส่วนของทุนในบริ ษัท โฮลซิม )เวียดนาม) ลิมิเต็ด จํานวนทังหมดประมาณ
้
18,000
ล้ านบาท
 เพื่อใช้ ในโครงการการเข้ าซื ้อหุ้นของบริษัท โฮลซิม )ลังกา) ลิมิเต็ด จํานวนทังหมดประมาณ
้
13,000 ล้ านบาท และ
 เพื่อใช้ การปรับโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัท และเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานทัว่ ไป รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของ
บริ ษัท
6. ประโยชน์ ท่ บี ริษัท จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เงินทุนที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนจะสร้ างความแข็งแกร่งทางโครงสร้ างทางการเงินของบริ ษัท ซึง่ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ลดภาระดอกเบี ้ย และช่วยปรับโครงสร้ างเงินทุนและโครงสร้ างหนี ้ของบริษัทให้ เหมาะสม
7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม ในกรณีที่มี
สถานะทางการเงินไม่ดี คณะกรรมการอาจเสนอจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่ตํ่ากว่าตามที่เห็นสมควรกับสถานการณ์
เช่นนี ไ้ ด้ ทัง้ นี ้ ประโยชน์ ที่บริ ษัทพึงจะได้ รับตามที่กล่าวไปในข้ อ 6 จะช่วยเพิ่มความสามารถและศักยภาพของ
บริษัทในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลจากการดําเนินงานของบริ ษัท นับแต่ที่ผ้ จู อง
ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
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ผลกระทบ
(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทุกรายจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิทงจํ
ั ้ านวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้ รับผลกระทบต่อ
สัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดําเนินการลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ ้ง ทําให้ จํานวนหุ้นชําระ
แล้ วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น
(2) ผลกระทบด้ านราคา (Price dilution)
ผลกระทบด้ านราคา
โดยที่
ราคาตลาด

=

(ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)/ราคาตลาด
=

ราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรั พย์ฯ 7 วันทําการ
ก่ อ นวัน ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ในวัน ที่ 10 กุม ภาพัน ธ์
2560
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
= [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นชําระแล้ ว) + (ราคาเสนอขายของหุ้น
เพิ่มทุน x จํานวนหุ้นเพิ่มทุน)]/(จํานวนหุ้นชําระแล้ ว + จํานวน
หุ้นเพิ่มทุน)
= [ ( 281. 99 x 230,000,000) + ( 250. 00 x
68,000,000)]/(230,000,000 + 68,000,000)
= 274.69 บาทต่อหุ้น
ผลกระทบด้ านราคา
= ร้ อยละ 2.59
ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นสามัญของบริ ษัทจะได้ รับผลกระทบด้ านราคาที่อตั รา
ประมาณร้ อยละ 2.59 (หมายเหตุ: ราคาของหุ้นสามัญของบริ ษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ใช้ คํ า นวณผลกระทบด้ า นราคา เป็ นราคาถัว เฉลี่ ย ของหุ้น สามัญ ระหว่ า งวัน ที่ 1 กุม ภาพัน ธ์ 2560 ถึ ง 9
กุมภาพันธ์ 2560 ซึง่ เท่ากับ 281.99 บาท)

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earning per share dilution)
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร

=

(EPS ก่อนการออกและเสนอขาย – EPS หลังการออกและเสนอขาย)/
EPS ก่อนการออกและเสนอขาย

โดยที่
EPS ก่อนการออกและเสนอขาย

EPS หลังการออกและเสนอขาย

= กําไรสุทธิของ 12 เดือนล่าสุด(1)/จํานวนหุ้นชําระแล้ ว
= 3,914,118,706/230,000,000
= 17.02 บาทต่อหุ้น
= กําไรสุทธิของ 12 เดือนล่าสุด(1)/(จํานวนหุ้นชําระแล้ ว + จํานวนหุ้น
เพิ่มทุน)
= 3,914,118,706/(230,000,000 + 68,000,000)
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= 13.13 บาทต่อหุ้น
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร
= ร้ อยละ 22.82
หมายเหตุ กําไรสุทธิ ตังแต่
้ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 3,914,118,706 บาท
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทุกรายจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้ รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร
จากจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านัน้ โดย
คิดเป็ นร้ อยละ 22.82
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัท มีมติให้ เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลําดับ

ขันตอนการดํ
้
าเนินการเพิ่มทุน

วัน เดือน ปี

1.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 146 มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

10 กุมภาพันธ์ 2560

2.

วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)

27 กุมภาพันธ์ 2560

3.

วันปิ ดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ที่มี
สิทธิเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Book Closing Date)

28 กุมภาพันธ์ 2560

4.

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

31 มีนาคม 2560

5.

จดทะเบียนลดทุนและแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกบั กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6.

จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิกบั กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

7.

วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(Record Date)

11 เมษายน 2560

8.

วันปิ ดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ เพื่อรวมรวมรายชื่อผู้ที่มี
สิทธิได้ รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Book Closing Date)

12 เมษายน 2560

9.

ระยะเวลาจองซื ้อหุ้น (5 วันทําการ)

8 – 9, 11 – 12 และ
15 พฤษภาคม 2560

10.

นําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียน

คาดว่าภายในปลายเดือน
พฤษภาคม 2560
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บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
-ลายมือชื่อนายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฏ์
เลขานุการบริ ษัท
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