




หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2559 

ทะเบียนเลขที 0107551000088 
วนัที  1  สิงหาคม  2559 

เรือง ขอเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2559 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

สิงทีส่งมาดว้ย 
1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 ประชุมเมือวนัที 26 เมษายน 2559
2. แบบรายงานการเพิมทุน (แบบ F53-4)
3. รายละเอียดเบืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั ครังที 1 (PHOL-W1) ซึง

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีจองซือหุน้สามญัเพิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้
4. รายละเอียดเบืองตน้ของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทัทีออกและเสนอขายให้แก่

กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ครังที 1 (ESOP-Warrant)
5. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้
6. เอกสารหรือหลกัฐานทีตอ้งนาํมาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ การลงทะเบียน และการออก

เสียงลงคะแนน
7. ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (Proxy Form B.)
9. แผนทีตงัสถานทีจดัประชุมผูถื้อหุน้ (สาํนกังานบริษทั)
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งนาํมาในวนัประชุมผูถื้อหุน้)

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดก้าํหนดให้มีการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ ครังที 1/2559  ในวนัจนัทร์ที 29 สิงหาคม 2559  เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ  สถานทีตงับริษทั หอ้งประชุมชนั 3 เลขที 
1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 (แผนทีสถานทีจดัประชุมผูถื้อหุน้ปรากฎตามสิงที
ส่งมาดว้ยลาํดบัที 9) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี 

วาระที  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 เมือวนัที 26 เมษายน 2559 

การลงมต ิ วาระนีใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วตัถุประสงค์และเหตุผล บริษทัไดจ้ดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 ซึงประชุมเมือ
วนัที 26 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณารับรองรายงานการประชุมแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามมติของ
ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ทงันี ไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ภายในเวลา 
14 วันนับแต่วันประชุม  ตามทีกฎหมายกําหนด บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท 
(http://www.pdgth.com)  เมือวนัที 10 พฤษภาคม 2559 เพือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบรายงานการประชุมและสามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้งภายในเวลาเหมาะสม และไม่ปรากฎว่ามีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อย่างใด (รายละเอียด
ปรากฎตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 1)   

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรใหเ้สนอทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เมือวนัที 26 เมษายน 2559  

วาระที  2 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 14.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
162,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 161,999,986.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญทีได้
จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยงัมไิด้ออกจาํหน่ายของบริษทัจาํนวน 14 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

การลงมต ิ วาระนีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อ
หุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วตัถุประสงค์และเหตุผล สืบเนืองจากการทีบริษทัประสงค์จะเพิมทุนจดทะเบียนเพือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และเพือรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้
สามญัของบริษทั ครังที 1 ซึงเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัทีจองซือหุน้สามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ 
(PHOL-W1) อนัเนืองมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนในครังนี และเพือรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัทีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทั
ย่อย (ESOP- Warrant) ซึงภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) 
กาํหนดว่าบริษัทจะเพิมทุนจากจํานวนทีจดทะเบียนไวแ้ลว้โดยการออกหุ้นใหม่เพิมขึนได้เมือหุ้นทังหมดได้
ออกจาํหน่ายและไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุน้ยงัจาํหน่ายไม่ครบ หุน้ทีเหลือตอ้งเป็นหุน้ทีออก
เพือรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ ดงันนั เพีอใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย จึง
จาํเป็นตอ้งมีการลดทุนจดทะเบียน โดยการตดัหุน้ทียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายออกก่อน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรใหเ้สนอทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 14.00 บาท (สิบสีบาท) โดยการตดัหุน้สามญัทียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายออกจาํนวน 14 
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หุน้ (สิบสีหุน้) มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ .  บาท (หนึงบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 162,000,000.00 บาท (หนึงร้อยหก
สิบสองลา้นบาท) เป็น 161,999,986.00 บาท (หนึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หมืนเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกบาท) 

วาระที  พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพมิเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกบัการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั 

การลงมติ วาระนีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อ
หุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วตัถุประสงค์และเหตุผล ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติั
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยการตดัหุน้จดทะเบียนทียงัมิไดจ้าํหน่ายออกจาํนวน 14 หุน้ (สิบสีหุน้) จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน  162,000,000.00 บาท  (หนึงร้อยหกสิบสองล้านบาท)  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 
161,999,986.00 บาท (หนึงร้อยหกสิบเอ็ดลา้นเกา้แสนเกา้หมืนเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกบาท) แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 161,999,986 หุน้ (หนึงร้อยหกสิบเอ็ดลา้นเกา้แสนเกา้หมืนเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกหุน้) มูลค่าทีตรา
ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หนึงบาท) และอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัเพือใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบียน เป็นดงันี  
ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 161,999,986.00 บาท    (หนึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หมืนเกา้พนัเกา้ร้อย 

          แปดสิบหกบาท) 
แบ่งออกเป็น 161,999,986   หุน้    (หนึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หมืนเกา้พนัเกา้ร้อย 

 แปดสิบหกหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ  1.00     บาท   (หนึงบาท) 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุน้สามญั 161,999,986  หุน้    (หนึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หมืนเกา้พนัเกา้ร้อย 

 แปดสิบหกหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ ไม่มี  หุน้    (-) 

ทงันี ใหบุ้คคลทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิทีกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิมเติมถอ้ยคาํ หรือ ดาํเนินการใดๆ เพือใหเ้ป็นไปตามคาํสังของ
นายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้เสนอทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมัติการแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้  ของบริษทัเพือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
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วาระที 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights 
Offering) 
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที ) 

การลงมต ิ  วาระนีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อ
หุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วตัถุประสงค์และเหตุผล บริษทัประสงค์จะเพิมทุนจดทะเบียนเพือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) จาํนวน 40,499,996 หุน้ (สีสิบลา้นสีแสนเกา้หมืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกหุน้) 
มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หนึงบาท) เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วนหุน้สามญั
เดิมจาํนวน 4 หุน้ (สีหุน้) มีสิทธิจองซือหุน้สามญัเพิมทุนได ้1 หุน้ (หนึงหุน้) กรณีมีเศษของหุน้เหลือจากการคาํนวณ
ตามการจดัสรรดงักล่าว ใหปั้ดเศษหุน้นนัทิง โดยกาํหนดราคาเสนอขายหุน้ละ 2.00 บาท (สองบาท)  

ทังนีให้นําเสนอทีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอาํนาจพิจารณา (1) กาํหนดและแกไ้ขเปลียนแปลงขอ้กาํหนด เงือนไข และ
รายละเอียดอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการเสนอขาย เช่น วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการจองซือหุน้สามญัเพิมทุน 
(Record Date) หรือวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพือกาํหนดสิทธิของผูถื้อหุน้ในการจองซือหุน้สามญัเพิมทุน 
(Book Closing) ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อตัราส่วนการจองซือหุน้ วิธีการหรือเงือนไขในการชาํระค่า
หุน้ เงือนไขและรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าว (2) เขา้เจรจา ตกลง ลงนามใน
เอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเกียวขอ้ง (3) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานทีจาํเป็นที
เกียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าว ซึงรวมถึงการติดต่อ และการยืนคาํขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั 
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งและการนาํหุ้นสามญัเพิมทุนเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ (4) ดาํเนินการอืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเกียวกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิมทุน ดงักล่าวไดทุ้กประการ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้เสนอทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ จาํนวน 40,499,996 หุน้ 
(สีสิบลา้นสีแสนเกา้หมืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกหุน้) และมอบอาํนาจตามรายละเอียดทีระบุไวข้า้งตน้ 

บริษทัจะกาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิในการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) และมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทัครังที 1 (PHOL-W1) (Record 
Date) ในวนัที 6 กนัยายน 2559 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีไดมี้การแกไ้ขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที 7 กนัยายน 
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2559 ทงันี หากทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2559 มีมติอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนและการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิมทุนตามทีเสนอ 

อนึง บริษทัจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามรายละเอียดทีเสนอไปแลว้
ขา้งตน้กต่็อเมือทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัเรืองทีเสนอในวาระที 7 ถึงวาระที 9 เป็นทีเรียบร้อยแลว้ 

วาระที 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ครังที 1 
เพือจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษทัทีจองซือหุ้นสามญัเพมิทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(PHOL-W1) 
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที ) 

การลงมต ิ  วาระนีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อ
หุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วตัถุประสงค์และเหตุผล เนืองจากการทีบริษทัประสงคจ์ะเพิมทุนจดทะเบียนโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญั
เพิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ดงันนั เพือเป็นการตอบแทนผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษทัทีจะจองซือหุน้สามญัเพิมทุน จึงเห็นสมควรใหมี้การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือ
หุน้สามญัของบริษทั ครังที 1 ซึงเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (PHOL-
W1) โดยบริษทัจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัทีจองซือหุ้นสามญัเพิมทุน (Rights Offering) ในอตัราหุ้น
สามญัเพิมทุน 1 หุ้น (หนึงหุ้น) จะไดรั้บจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (หนึงหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า และมี
อตัราการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (หนึงหน่วย) มีสิทธิซือหุน้สามญัเพิมทุน 1 หุน้ (หนึงหุน้) 

ทังนี ให้นําเสนอทีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอาํนาจพิจารณา (1) กาํหนดและแกไ้ขเปลียนแปลงขอ้กาํหนด เงือนไข และ
รายละเอียดอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั ครังที 1 ซึงเสนอขายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ทีจองซือหุน้สามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (PHOL-W1) ดงักล่าว (2) เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร
และสญัญาต่างๆ ทีเกียวขอ้ง (3) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผอ่นผนัต่างๆ และหลกัฐานทีจาํเป็นทีเกียวขอ้ง
กบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ซึงรวมถึงการติดต่อ และการยืนคาํขออนุญาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและ
หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งและการนาํใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั
ของบริษทั ครังที  ซึงเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีจองซือหุน้สามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (PHOL-W1) เขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ (4) ดาํเนินการอืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเกียวกบัการจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั ครังที  ซึงเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีจองซือหุน้สามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (PHOL-W1) ดงักล่าวไดทุ้กประการ 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้เสนอทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ
ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั ครังที 1 (PHOL-W1) ในจาํนวนไม่เกิน 40,499,996 
หน่วย (สีสิบลา้นสีแสนเกา้หมืนเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกหน่วย) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัทีจองซือหุน้สามญัเพิม
ทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ และมอบอาํนาจตามรายละเอียดทีระบุไวข้า้งตน้ 

บริษทัจะกาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิในการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) และมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทัครังที  (PHOL-W1) (Record 
Date) ในวนัที 6 กนัยายน 2559 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีไดมี้การแกไ้ขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที  กนัยายน 
2559 ทงันี หากทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2559 มีมติอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนและการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิมทุนตามทีเสนอ 

อนึง บริษทัจะออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั ครังที  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัทีจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (PHOL-W1)  ตามรายละเอียดทีเสนอไปแลว้ขา้งตน้ก็
ต่อเมือทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัเรืองทีเสนอในวาระที 7 ถึงวาระที 9 เป็นทีเรียบร้อยแลว้   

วาระที 6 พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย ครังที  (ESOP-Warrant) 
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 4) 

การลงมต ิ  วาระนีใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อ
หุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนเสียง
ทังหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทังนี 
กรรมการและผูบ้ริหารทีไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัในครังนี ถือว่าเป็น
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงันนั บุคคลดงักล่าวขา้งตน้จะไม่สามารถออกเสียงไดใ้นมตินี 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาเรืองโครงการออกและเสนอขายหลกัทรัพยที์ออกใหม่
ต่อกรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั
ทีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ครังที 1 (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมี
วตัถุประสงค์เพือเป็นสิงจูงใจและเสริมสร้างขวญักาํลงัใจแก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ทีมีส่วนร่วมใน
ความสาํเร็จของบริษทัในช่วงเวลาทีผ่านมา เพือให้พนกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของบริษทั  เป็นการตอบแทน
ให้แก่พนกังานทีมีความตงัใจ ทุ่มเท และความเสียสละในการทาํงานใหแ้ก่บริษทั และเพือเป็นสิงจูงใจบุคลากรทีมี
ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทาํงานร่วมทาํงานใหแ้ก่บริษทัในระยะยาว 
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โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากาํหนดรายละเอียดใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซือหุ้นสามญัของบริษทัทีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั ครังที 1 (ESOP-Warrant) จาํนวนของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิทีเสนอขาย 8,000,000 หน่วย (แปดลา้นหน่วย) จดัสรรหุ้นสามญัทีสํารองไวเ้พือรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวนไม่เกิน 8,000,000 หุน้ (แปดลา้นหุน้) มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หนึงบาท) 
ซึงเป็นการจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยซึงจะพิจารณาจากรายชือกรรมการและ
พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยทีมีคุณสมบติัตามทีบริษทักาํหนด โดยไม่คิดมูลค่า และอตัราการใช้สิทธิคือ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 1 หน่วย (หนึงหน่วย) มีสิทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนไดจ้าํนวน 1 หุน้ (หนึงหุน้) อายุของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปี (สามปี) นบัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทงันี วนักาํหนดการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิ ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ วิธีการและเงือนไขในการใชสิ้ทธิใหเ้ป็นไปตามเงือนไขทีบริษทั
กาํหนด 

ทังนี ให้นําเสนอทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมติัให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอาํนาจพิจารณา (1) กาํหนดและแกไ้ขเปลียนแปลงขอ้กาํหนด เงือนไข และ
รายละเอียดอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะซือหุน้สามญัของบริษทัทีออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษทั ครังที 1 (ESOP-Warrant) เท่าทีกฎหมายกาํหนดให้กระทาํไดแ้ละอยู่ในส่วนที
ไม่ใช่สาระสาํคญั เช่น วนั เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ วิธีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิเป็นตน้ (2) เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวขอ้ง (3) ลงนามในเอกสารคาํขอ
อนุญาต คาํขอผอ่นผนัต่างๆ และหลกัฐานทีจาํเป็นทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจะซือหุน้สามญัของ
บริษทัทีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั ครังที 1 (ESOP-Warrant) ดงักล่าว ซึงรวมถึงการ
ติดต่อ และการยืนคาํขออนุญาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที
เกียวขอ้ง 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้เสนอทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการออก
และจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย 
ครังที 1 จาํนวน 8,000,000 หน่วย (แปดลา้นหน่วย) และมอบอาํนาจตามรายละเอียดทีระบุไวข้า้งตน้ 

วาระที 7 พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 88,999,992.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจํานวน 161,999,986.00 บาท (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที 2) เป็นทุนจด
ทะเบียนจํานวน 250,999,978.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 88,999,992 หุ้น มูล
ค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
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การลงมต ิ วาระนี� ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�  (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อ
หุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วตัถุประสงค์และเหตุผล บริษทัจะตอ้งดาํเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียนจาํนวน ดงัต่อไปนี�  

(1) จาํนวน 40,499,996.�� บาท (สี�สิบลา้นสี�แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกบาท) โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ�มทุนจาํนวน  40,499,996 หุน้ (สี�สิบลา้นสี�แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกหุน้) มูลค่าที�
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน��งบาท) เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 (สี�) หุน้เดิมต่อ 1 (หน��ง) หุน้สามญัใหม่ ในกรณีที�มีเศษของหุน้ใหปั้ด
เศษของหุ้นนั�นทิ�ง โดยผูถื้อหุ้นมีสิทธิที�จะจองซื�อหุ้นในจาํนวนที�เกินกว่าสิทธิของตนได ้ในราคาที�
เสนอขายหุน้ละ 2.00 บาท (สองบาท) ในกรณีที�มีหุน้สามญัเพิ�มทุนคงเหลืออนัเนื�องมาจากการจองซื�อ
ของผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนเดิมขา้งตน้ ให้คณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลที�คณะกรรมการบริษทั
มอบหมายมีอาํนาจและดุลยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัที�คงเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัที�ประสงคจ์ะจองซื�อในจาํนวนที�เกินกว่าสิทธิของตนไดต้ามสัดส่วนการถือหุน้ไดอี้กในราคา
เสนอขายเดียวกนั ทั�งนี�  ใหด้าํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนคงเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที�จองซื�อเกิน
กวา่สิทธิจนกระทั�งไม่มีหุน้สามญัเพิ�มทุนคงเหลือจากการจดัสรร 

(2) จาํนวน 40,499,996.00 บาท (สี�สิบลา้นสี�แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกบาท) โดยการออกหุ้น 
สามญัเพิ�มทุนจาํนวน  40,499,996 หุน้ (สี�สิบลา้นสี�แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหกหุน้) มูลค่าที�
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน��งบาท)  เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั
ของบริษทั ครั� งที� �  ซ�� งเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัที�จองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนตามสัดส่วน
การถือหุน้ (PHOL-W1) 

(3) จาํนวน 8,000,000.00 บาท (แปดลา้นบาท)โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน  8,000,000 หุน้ (แปด
ลา้นหุน้) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน��งบาท) เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�
จะซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัที�จดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั ครั� งที� 1 (ESOP-
Warrant) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
และอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 88,999,992.00 บาท (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนั
เกา้ร้อยเกา้สิบสองบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 161,999,986.00 บาท (หน�� งร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้
หมื�นเก้าพนัเก้าร้อยแปดสิบหกบาท) (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที� 2) เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 
250,999,978.00 บาท (สองร้อยหา้สิบลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจด็สิบแปดบาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ�ม
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ทุนจาํนวน 88,999,992 หุ้น (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองหุ้น) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท (หนึ�งบาท) ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

วาระที� 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกับการ
เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

การลงมต ิ วาระนี� ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�  (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อ
หุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระที� 7 ขา้งตน้  จึงจาํเป็นที�
บริษทัจะตอ้งทาํการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกใหม่จาํนวน 88,999,992.00 บาท (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้
หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 161,999,986.00 บาท (หนึ�งร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้
แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกบาท) (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที� 2) เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 
250,999,978.00 บาท (สองร้อยหา้สิบลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจด็สิบแปดบาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ�ม
ทุนจาํนวน 88,999,992 หุ้น (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองหุ้น) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท ดงันั�น จึงเสนอที�ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัเพื�อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็นดงันี�  
ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 250,999,978.00 บาท  (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ด

 สิบแปดบาท) 
แบ่งออกเป็น 250,999,978   หุ้น   (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ด

สิบแปดหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ 1.00      บาท  (หนึ�งบาท) 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุน้สามญั 250,999,978  หุน้  (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ด

สิบแปดหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ ไม่มี  หุน้  (-) 

ทั�งนี�  ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํ หรือ ดาํเนินการใดๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของ
นายทะเบียน 
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ทุนจาํนวน 88,999,992 หุ้น (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองหุ้น) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท (หนึ�งบาท) ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

วาระที� 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกับการ
เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

การลงมต ิ วาระนี� ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�  (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อ
หุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระที� 7 ขา้งตน้  จึงจาํเป็นที�
บริษทัจะตอ้งทาํการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกใหม่จาํนวน 88,999,992.00 บาท (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้
หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 161,999,986.00 บาท (หนึ�งร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้
แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกบาท) (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที� 2) เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 
250,999,978.00 บาท (สองร้อยหา้สิบลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจด็สิบแปดบาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ�ม
ทุนจาํนวน 88,999,992 หุ้น (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองหุ้น) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท ดงันั�น จึงเสนอที�ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัเพื�อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็นดงันี�  
ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 250,999,978.00 บาท  (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ด

 สิบแปดบาท) 
แบ่งออกเป็น 250,999,978   หุ้น   (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ด

สิบแปดหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ 1.00      บาท  (หนึ�งบาท) 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุน้สามญั 250,999,978  หุน้  (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ด

สิบแปดหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ ไม่มี  หุน้  (-) 

ทั�งนี�  ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํ หรือ ดาํเนินการใดๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของ
นายทะเบียน 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

วาระท�� 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อ (1) เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) (2) เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท��จะซื�อหุ้นสามัญของ
บริษทั ครั�งท�� 1 ซ��งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) โดย
ไม่คิดมูลค่า และ (3) เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท��จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทท��
ออกและจดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ครั�งท�� 1 (ESOP-Warrant) 

การลงมต ิ วาระนี�ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วตัถุประสงค์และเหตุผล จากการที�บริษทัเพิ�มทุนจดทะเบียน จาํนวน 88,999,992.00 บาท (แปดสิบแปดลา้นเกา้
แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองบาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 88,999,992 หุน้ (แปดสิบแปดลา้น
เกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองหุน้) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน��งบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม
จาํนวน 161,999,986.00 บาท (หน��งร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกบาท) (ภายหลงัการ
ลดทุนจดทะเบียนตามวาระที� 2) เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 250,999,978.00 บาท (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้
หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจด็สิบแปดบาท) บริษทัจะดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงันี�  

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน  40,499,996 หุ้น (สี� สิบลา้นสี�แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหก
หุน้) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน��งบาท) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ที�
ถืออยู ่(Rights Offering) (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 40,499,996  หุน้ (สี�สิบลา้นสี�แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหก
หุน้) มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท (หน�� งบาท)  เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะ
ซื�อหุน้สามญัของบริษทั ครั� งที� 1 ที�ออกและจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที�จองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนและ
ไดรั้บการจดัสรร (PHOL-W1) (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) 

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 8,00,��� หุ้น (แปดลา้นหุ้น) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน�� ง
บาท) เพื�อรองรับการใช้สิทธิของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ที�ออกและ
จดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยครั� งที� 1 (ESOP-Warrant) (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) 
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ทุนจาํนวน 88,999,992 หุ้น (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองหุ้น) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท (หนึ�งบาท) ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

วาระที� 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกับการ
เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

การลงมต ิ วาระนี� ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�  (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อ
หุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระที� 7 ขา้งตน้  จึงจาํเป็นที�
บริษทัจะตอ้งทาํการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกใหม่จาํนวน 88,999,992.00 บาท (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้
หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 161,999,986.00 บาท (หนึ�งร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้
แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกบาท) (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที� 2) เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 
250,999,978.00 บาท (สองร้อยหา้สิบลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจด็สิบแปดบาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ�ม
ทุนจาํนวน 88,999,992 หุ้น (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองหุ้น) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท ดงันั�น จึงเสนอที�ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัเพื�อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็นดงันี�  
ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 250,999,978.00 บาท  (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ด

 สิบแปดบาท) 
แบ่งออกเป็น 250,999,978   หุ้น   (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ด

สิบแปดหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ 1.00      บาท  (หนึ�งบาท) 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุน้สามญั 250,999,978  หุน้  (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ด

สิบแปดหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ ไม่มี  หุน้  (-) 

ทั�งนี�  ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํ หรือ ดาํเนินการใดๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของ
นายทะเบียน 
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ทุนจาํนวน 88,999,992 หุ้น (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองหุ้น) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท (หนึ�งบาท) ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

วาระที� 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกับการ
เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

การลงมต ิ วาระนี� ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�  (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อ
หุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระที� 7 ขา้งตน้  จึงจาํเป็นที�
บริษทัจะตอ้งทาํการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกใหม่จาํนวน 88,999,992.00 บาท (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้
หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 161,999,986.00 บาท (หนึ�งร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้
แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกบาท) (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที� 2) เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 
250,999,978.00 บาท (สองร้อยหา้สิบลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจด็สิบแปดบาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ�ม
ทุนจาํนวน 88,999,992 หุ้น (แปดสิบแปดลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองหุ้น) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท ดงันั�น จึงเสนอที�ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัเพื�อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็นดงันี�  
ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 250,999,978.00 บาท  (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ด

 สิบแปดบาท) 
แบ่งออกเป็น 250,999,978   หุ้น   (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ด

สิบแปดหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ 1.00      บาท  (หนึ�งบาท) 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุน้สามญั 250,999,978  หุน้  (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ด

สิบแปดหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ ไม่มี  หุน้  (-) 

ทั�งนี�  ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํ หรือ ดาํเนินการใดๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของ
นายทะเบียน 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

วาระท�� 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อ (1) เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) (2) เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท��จะซื�อหุ้นสามัญของ
บริษทั ครั�งท�� 1 ซ��งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) โดย
ไม่คิดมูลค่า และ (3) เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท��จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทท��
ออกและจดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ครั�งท�� 1 (ESOP-Warrant) 

การลงมต ิ วาระนี�ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วตัถุประสงค์และเหตุผล จากการที�บริษทัเพิ�มทุนจดทะเบียน จาํนวน 88,999,992.00 บาท (แปดสิบแปดลา้นเกา้
แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองบาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 88,999,992 หุน้ (แปดสิบแปดลา้น
เกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองหุน้) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน��งบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม
จาํนวน 161,999,986.00 บาท (หน��งร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกบาท) (ภายหลงัการ
ลดทุนจดทะเบียนตามวาระที� 2) เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 250,999,978.00 บาท (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้
หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจด็สิบแปดบาท) บริษทัจะดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงันี�  

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน  40,499,996 หุ้น (สี� สิบลา้นสี�แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหก
หุน้) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน��งบาท) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ที�
ถืออยู ่(Rights Offering) (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 40,499,996  หุน้ (สี�สิบลา้นสี�แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหก
หุน้) มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท (หน�� งบาท)  เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะ
ซื�อหุน้สามญัของบริษทั ครั� งที� 1 ที�ออกและจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที�จองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนและ
ไดรั้บการจดัสรร (PHOL-W1) (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) 

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 8,00,��� หุ้น (แปดลา้นหุ้น) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน�� ง
บาท) เพื�อรองรับการใช้สิทธิของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ที�ออกและ
จดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยครั� งที� 1 (ESOP-Warrant) (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) 
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หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2559 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

วาระท�� 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อ (1) เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) (2) เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท��จะซื�อหุ้นสามัญของ
บริษทั ครั�งท�� 1 ซ��งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) โดย
ไม่คิดมูลค่า และ (3) เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท��จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทท��
ออกและจดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ครั�งท�� 1 (ESOP-Warrant) 

การลงมต ิ วาระนี�ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วตัถุประสงค์และเหตุผล จากการที�บริษทัเพิ�มทุนจดทะเบียน จาํนวน 88,999,992.00 บาท (แปดสิบแปดลา้นเกา้
แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองบาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 88,999,992 หุน้ (แปดสิบแปดลา้น
เกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองหุน้) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน��งบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม
จาํนวน 161,999,986.00 บาท (หน��งร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกบาท) (ภายหลงัการ
ลดทุนจดทะเบียนตามวาระที� 2) เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 250,999,978.00 บาท (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้
หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจด็สิบแปดบาท) บริษทัจะดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงันี�  

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน  40,499,996 หุ้น (สี� สิบลา้นสี�แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหก
หุน้) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน��งบาท) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ที�
ถืออยู ่(Rights Offering) (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 40,499,996  หุน้ (สี�สิบลา้นสี�แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหก
หุน้) มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท (หน�� งบาท)  เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะ
ซื�อหุน้สามญัของบริษทั ครั� งที� 1 ที�ออกและจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที�จองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนและ
ไดรั้บการจดัสรร (PHOL-W1) (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) 

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 8,00,��� หุ้น (แปดลา้นหุ้น) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน�� ง
บาท) เพื�อรองรับการใช้สิทธิของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ที�ออกและ
จดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยครั� งที� 1 (ESOP-Warrant) (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) 
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หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2559 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2559 อนุมติั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัตามรายละเอียดที�ระบุขา้งตน้  

วาระที�  10  เร��องอ��น ๆ (ถ้าม)ี 
   หลงัจากเสร็จสิ�นการพิจารณาเรื�องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการที�ดี บริษทัจะไม่มีการพิจารณาเรื�องอื�นที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติมได ้ไม่วา่จะเป็นประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งหรือไม่เกี�ยวขอ้งกบัวาระประชุมในครั� งนี�  

อนึ�ง บริษทัไดก้าํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2559 
(Record Date) คือ วนัที� 4 สิงหาคม 2559 และรวบรวมรายชื�อผูถื้อหุน้โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (รวมทั�งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) (วนัปิดสมุดทะเบียน) คือ วนัที� 5 
สิงหาคม 2559  

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามกาํหนดวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าว  โดยบริษทัจะ
เปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุมตั�งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา จนกวา่จะถึงกาํหนดเวลาประชุม 

หากผูถื้อหุ้นท่านใดที�ประสงค์ที�จะแต่งตั�งบุคคลอื�นเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการ
ประชุม โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 8 ที�แนบมา
นี�  (บริษทัจดัเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาทให้) สําหรับผูรั้บมอบฉันทะที�จะเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งนาํเอกสารหรือ
หลกัฐานเพื�อแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดที�แจง้ไวใ้นสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 7 และส่งมอบ
ต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทัที�จุดลงทะเบียนหนา้หอ้งประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

สาํหรับผูถื้อหุน้ที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู ้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค .  ได้ที�หน้าเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.pdgth.com) 

เพื�อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเองได ้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความใน
หนงัสือมอบฉันทะ และเลือกระบุชื�อกรรมการอิสระของบริษทัท่านหนึ� งท่านใด เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ และโปรดส่ง
หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที� บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ส่งมายงั เลขานุการบริษทั/
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หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2559 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

วาระท�� 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อ (1) เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) (2) เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท��จะซื�อหุ้นสามัญของ
บริษทั ครั�งท�� 1 ซ��งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) โดย
ไม่คิดมูลค่า และ (3) เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท��จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทท��
ออกและจดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ครั�งท�� 1 (ESOP-Warrant) 

การลงมต ิ วาระนี�ใชม้ติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วตัถุประสงค์และเหตุผล จากการที�บริษทัเพิ�มทุนจดทะเบียน จาํนวน 88,999,992.00 บาท (แปดสิบแปดลา้นเกา้
แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองบาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 88,999,992 หุน้ (แปดสิบแปดลา้น
เกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบสองหุน้) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน��งบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม
จาํนวน 161,999,986.00 บาท (หน��งร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยแปดสิบหกบาท) (ภายหลงัการ
ลดทุนจดทะเบียนตามวาระที� 2) เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 250,999,978.00 บาท (สองร้อยห้าสิบลา้นเกา้แสนเกา้
หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเจด็สิบแปดบาท) บริษทัจะดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงันี�  

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน  40,499,996 หุ้น (สี� สิบลา้นสี�แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหก
หุน้) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน��งบาท) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ที�
ถืออยู ่(Rights Offering) (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 40,499,996  หุน้ (สี�สิบลา้นสี�แสนเกา้หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยเกา้สิบหก
หุน้) มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท (หน�� งบาท)  เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะ
ซื�อหุน้สามญัของบริษทั ครั� งที� 1 ที�ออกและจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที�จองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนและ
ไดรั้บการจดัสรร (PHOL-W1) (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) 

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 8,00,��� หุ้น (แปดลา้นหุ้น) มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน�� ง
บาท) เพื�อรองรับการใช้สิทธิของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ที�ออกและ
จดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยครั� งที� 1 (ESOP-Warrant) (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) 
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หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2559 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2559 อนุมติั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัตามรายละเอียดที�ระบุขา้งตน้  

วาระที�  10  เร��องอ��น ๆ (ถ้าม)ี 
   หลงัจากเสร็จสิ�นการพิจารณาเรื�องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการที�ดี บริษทัจะไม่มีการพิจารณาเรื�องอื�นที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติมได ้ไม่วา่จะเป็นประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งหรือไม่เกี�ยวขอ้งกบัวาระประชุมในครั� งนี�  

อนึ�ง บริษทัไดก้าํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2559 
(Record Date) คือ วนัที� 4 สิงหาคม 2559 และรวบรวมรายชื�อผูถื้อหุน้โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (รวมทั�งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) (วนัปิดสมุดทะเบียน) คือ วนัที� 5 
สิงหาคม 2559  

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามกาํหนดวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าว  โดยบริษทัจะ
เปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุมตั�งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา จนกวา่จะถึงกาํหนดเวลาประชุม 

หากผูถื้อหุ้นท่านใดที�ประสงค์ที�จะแต่งตั�งบุคคลอื�นเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการ
ประชุม โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 8 ที�แนบมา
นี�  (บริษทัจดัเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาทให้) สําหรับผูรั้บมอบฉันทะที�จะเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งนาํเอกสารหรือ
หลกัฐานเพื�อแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดที�แจง้ไวใ้นสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 7 และส่งมอบ
ต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทัที�จุดลงทะเบียนหนา้หอ้งประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

สาํหรับผูถื้อหุน้ที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู ้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค .  ได้ที�หน้าเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.pdgth.com) 

เพื�อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเองได ้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความใน
หนงัสือมอบฉันทะ และเลือกระบุชื�อกรรมการอิสระของบริษทัท่านหนึ� งท่านใด เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ และโปรดส่ง
หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที� บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ส่งมายงั เลขานุการบริษทั/
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หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2559 

สาํนกังานเลขานุการ เลขที� 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย  อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 และใหถึ้งบริษทัก่อน
วนัที� 27 สิงหาคม 2559 จกัเป็นพระคุณยิ�ง  

หากท่านมีขอ้สงสยั หรือคาํถามเกี�ยวกบัการมอบฉนัทะ สามารถสอบถามไดที้�สาํนกังานเลขานุการ 
โทร. 02-791-0100 ต่อ 151 หรือ 206 ในเวลาทาํการ หรือส่งอีเมลม์าที� ir@pdgth.com หรือ cs@pdgth.com   

ขอแสดงความนบัถือ 
     โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 
   บริษทั  ผลธัญญะ  จาํกดั  (มหาชน) 

    ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจินดา  
        ประธานกรรมการ 

หมายเหตุ: 
1. บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม

และหนงัสือมอบฉนัทะ บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ( www.pdgth.com ) ตั�งแต่วนัที� 8 สิงหาคม 2559 แลว้ ทั�งนี�
เอกสารดงักล่าวเป็นฉบบัเดียวกนักบัที�จะจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที�
1/2559

2. กรณีผูถื้อหุน้มีคาํถามเกี�ยวกบัขอ้มูลในแต่ละวาระหรือขอ้มูลอื�นๆ ของบริษทั ท่านสามารถส่งคาํถามมายงั
บริษทัเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ได ้ โดยส่งผา่นช่องทาง ดงัต่อไปนี� :-

อีเมลล:์  cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com
ไปรษณียล์งทะเบียน หรือซองตอบกลบัที�ส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
เลขานุการบริษทั/ สาํนกังานเลขานุการ
บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)
เลขที� 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย  อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
(กรุณาระบุชื�อ ที�อยู ่และเบอร์โทรศพัท ์ของผูถื้อหุน้ เพื�อใหบ้ริษทัสามารถติดต่อกลบัได)้
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หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2559 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2559 อนุมติั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัตามรายละเอียดที�ระบุขา้งตน้  

วาระที�  10  เร��องอ��น ๆ (ถ้าม)ี 
   หลงัจากเสร็จสิ�นการพิจารณาเรื�องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการที�ดี บริษทัจะไม่มีการพิจารณาเรื�องอื�นที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติมได ้ไม่วา่จะเป็นประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งหรือไม่เกี�ยวขอ้งกบัวาระประชุมในครั� งนี�  

อนึ�ง บริษทัไดก้าํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2559 
(Record Date) คือ วนัที� 4 สิงหาคม 2559 และรวบรวมรายชื�อผูถื้อหุน้โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (รวมทั�งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) (วนัปิดสมุดทะเบียน) คือ วนัที� 5 
สิงหาคม 2559  

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามกาํหนดวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าว  โดยบริษทัจะ
เปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุมตั�งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา จนกวา่จะถึงกาํหนดเวลาประชุม 

หากผูถื้อหุ้นท่านใดที�ประสงค์ที�จะแต่งตั�งบุคคลอื�นเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการ
ประชุม โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 8 ที�แนบมา
นี�  (บริษทัจดัเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาทให้) สําหรับผูรั้บมอบฉันทะที�จะเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งนาํเอกสารหรือ
หลกัฐานเพื�อแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดที�แจง้ไวใ้นสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 7 และส่งมอบ
ต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทัที�จุดลงทะเบียนหนา้หอ้งประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

สาํหรับผูถื้อหุน้ที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู ้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค .  ได้ที�หน้าเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.pdgth.com) 

เพื�อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเองได ้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความใน
หนงัสือมอบฉันทะ และเลือกระบุชื�อกรรมการอิสระของบริษทัท่านหนึ� งท่านใด เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ และโปรดส่ง
หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที� บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ส่งมายงั เลขานุการบริษทั/
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หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2559 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้เสนอที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 1/2559 อนุมติั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัตามรายละเอียดที�ระบุขา้งตน้  

วาระที�  10  เร��องอ��น ๆ (ถ้าม)ี 
   หลงัจากเสร็จสิ�นการพิจารณาเรื�องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการที�ดี บริษทัจะไม่มีการพิจารณาเรื�องอื�นที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติมได ้ไม่วา่จะเป็นประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งหรือไม่เกี�ยวขอ้งกบัวาระประชุมในครั� งนี�  
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หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที� บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ส่งมายงั เลขานุการบริษทั/
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หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2559 

สาํนกังานเลขานุการ เลขที� 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย  อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 และใหถึ้งบริษทัก่อน
วนัที� 27 สิงหาคม 2559 จกัเป็นพระคุณยิ�ง  

หากท่านมีขอ้สงสยั หรือคาํถามเกี�ยวกบัการมอบฉนัทะ สามารถสอบถามไดที้�สาํนกังานเลขานุการ 
โทร. 02-791-0100 ต่อ 151 หรือ 206 ในเวลาทาํการ หรือส่งอีเมลม์าที� ir@pdgth.com หรือ cs@pdgth.com   

ขอแสดงความนบัถือ 
     โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 
   บริษทั  ผลธัญญะ  จาํกดั  (มหาชน) 

    ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจินดา  
        ประธานกรรมการ 

หมายเหตุ: 
1. บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม

และหนงัสือมอบฉนัทะ บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ( www.pdgth.com ) ตั�งแต่วนัที� 8 สิงหาคม 2559 แลว้ ทั�งนี�
เอกสารดงักล่าวเป็นฉบบัเดียวกนักบัที�จะจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที�
1/2559

2. กรณีผูถื้อหุน้มีคาํถามเกี�ยวกบัขอ้มูลในแต่ละวาระหรือขอ้มูลอื�นๆ ของบริษทั ท่านสามารถส่งคาํถามมายงั
บริษทัเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ได ้ โดยส่งผา่นช่องทาง ดงัต่อไปนี� :-

อีเมลล:์  cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com
ไปรษณียล์งทะเบียน หรือซองตอบกลบัที�ส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
เลขานุการบริษทั/ สาํนกังานเลขานุการ
บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)
เลขที� 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย  อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
(กรุณาระบุชื�อ ที�อยู ่และเบอร์โทรศพัท ์ของผูถื้อหุน้ เพื�อใหบ้ริษทัสามารถติดต่อกลบัได)้
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เอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยประกอบวาระการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั!งที� 1/2559 

1) หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2559    
2) เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยประกอบวาระการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้   

สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 1  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2559 
ส่งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2 แบบรายงานการเพิ�มทุน  (แบบ F53-4)   
สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 3 รายละเอียดเบื�องตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทั 
  ครั� งที� 1 (PHOL-W1) ซึ�งจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที�จองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนตาม 
  สดัส่วนการถือหุน้ 
สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 4  รายละเอียดเบื�องตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัที�ออก 
  และเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ครั� งที� 1  
  (ESOP-Warrant) 
สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 5 ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 6  เอกสารหรือหลกัฐานที�ตอ้งนาํมาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  
   การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 
สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 7 ขอ้บงัคบัของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ฯ 
สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 8 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.      
สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 9 แผนที�ตั�งสถานที�จดัประชุมผูถื้อหุน้ (สาํนกังานบริษทัฯ) 

3) แบบฟอร์มลงทะเบียนจาก TSD 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิมทุน 

บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 
วนัที 20 กรกฎาคม 2559 

ขา้พเจา้บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทัครังที 7/2559 ในวนัที 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 
13.30 น. ณ อาคารเลขที 1/11 หมู่ที 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 เกียวกบัการลดทุน  การเพิมทุน และ
จดัสรรหุน้เพิมทุนดงัต่อไปนี 

1. การลดทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 162,000,000.00 บาท เป็น  161,999,986.00

บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ แต่ยงัมิไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทัจาํนวน 14 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้
ละ 1.00 บาท รวม 14.00 บาท

2. การเพมิทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 161,999,986.00 บาท เป็น 250,999,978.00

บาท โดยออกหุน้สามญั จาํนวน 88,999,992 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท รวม 88,999,992.00 บาท โดยเป็นการ
เพิมทุนในลกัษณะดงันี

การเพมิทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าทีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั 88,999,992 1.00 88,999,992.00 

การใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ - - - 
แบบมอบอาํนาจทวัไป หุน้สามญั - - - 

  (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

3. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
3.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น อตัราส่วน 
(เดมิ : 
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซือ และชําระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1.ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั
ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม
ทีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่
(Rights Offering) 

40,499,996 4: 1 2.00 ระหวา่งวนัที 

26 – 30 กนัยายน 2559 
 (รวม 5 วนัทาํการ) 
(โปรดดูหมายเหตุ) 

- 

2.เพือรองรับการใชสิ้ทธิ
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
PHOL- W1 

40,499,996 4:1:1 0.00 

(ราคาใชสิ้ทธิ
หน่วยละ 3.00 

บาท) 

สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 2 
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3.เพือรองรับการใชสิ้ทธิ
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิที
ขายแก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทั (ESOP-

Warrant) 

8,000,000 - 0.00 
(ราคาใชสิ้ทธิ
หน่วยละ 3.00 

บาท) 

หมายเหตุ 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 7/2559 เมือวนัที  20 กรกฎาคม 2559 ไดมี้มติใหเ้สนอต่อทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้
ครังที 1/2559 ดงันี 
1. มีมติให้นาํเสนอทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมติัและนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นในการจดัสรรหุ้น

สามญัเพิมทุนจาํนวน 88,999,992 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดจากการจดัสรรดงัต่อไปนี
- พิจารณาจดัสรรหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 40,499,996 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม (“Rights Offering”) ในอตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ โดยเสนอขายในราคา
หุน้ละ 2.00 บาท (“การเสนอขายหุน้เพิมทุนตามสิทธิ”) และกาํหนดเงือนไขต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการเสนอขาย
หุน้เพิมทุนตามสิทธิ 

ทงันี ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราส่วนทีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้
(Oversubscription) โดยผูถื้อหุน้เดิมทีจองซือหุน้เกินกว่าสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ทีจองซือเกินกว่าสิทธิก็
ต่อเมือมีหุ้นทีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมทีไดจ้องซือตามสิทธิครบถว้นทงัหมดแลว้เท่านนั โดย
หลกัเกณฑส์าํหรับการจองซือหุน้สามญัเพิมทุนเกินกวา่สิทธิมีดงันี 

กรณีมหุ้ีนเหลือมากกว่าหุ้นทีจองซือเกินกว่าสิทธิ 

บริษทัจะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีแสดงความจาํนงในการจองซือหุน้เกินกว่าสิทธิและชาํระค่าจองซือหุน้
ดงักล่าวทงัหมดทุกรายตามจาํนวนทีแสดงความจาํนงขอจองซือเกินกวา่สิทธิ

กรณีมหุ้ีนเหลือน้อยกว่าหุ้นทีจองซือเกินกว่าสิทธิ 

(ก) ผูถื้อหุน้ทีจองซือหุน้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ที
จองซือเกินกว่าสิทธิรายนนั ๆ (ในกรณีทีมีเศษของหุน้จากการคาํนวณให้ปัดเศษของหุ้นนนัทิง) ทงันี จาํนวน
หุน้ทีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนทีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือและชาํระค่าจองซือแลว้ 

(ข) ในกรณีทียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยู่อีก ให้จดัสรรใหแ้ก่ผูที้จองซือเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูที้จองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนนั 
(ในกรณีทีมีเศษของหุ้นจากการคาํนวณ ให้ปัดเศษของหุน้นนัทิง) โดยจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะ
ไม่เกินจาํนวนหุ้นทีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือและชาํระค่าจองซือแลว้ ทงันี ใหด้าํเนินการจดัสรรหุน้ให้แก่ผูที้
จองเกินกวา่สิทธิตามวิธีการในขอ้ (ข) นีจนกระทงัไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 
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การจดัสรรหุน้ทีจองซือเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้ทีจองซือ
หุน้เกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุน้ของบริษทัในลกัษณะทีเพิมขึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดทีตอ้งทาํคาํเสนอซือ
หลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามทีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 12/2554 เรือง
หลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พือครอบงาํกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”)  หรือ
ในลกัษณะทีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามทีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั

ทงันีใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอาํนาจพิจารณา (1) กาํหนดและ
แกไ้ขเปลียนแปลงขอ้กาํหนด เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการเสนอขาย เช่น วนักาํหนดรายชือ
ผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการจองซือหุน้สามญัเพิมทุน (Record Date) หรือวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพือ
กาํหนดสิทธิของผูถื้อหุน้ในการจองซือหุน้สามญัเพิมทุน (Book Closing) ระยะเวลาการเสนอขายราคาเสนอ
ขายอตัราส่วนการจองซือหุน้ วิธีการหรือเงือนไขในการชาํระค่าหุน้ เงือนไขและรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าว (2) เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวขอ้ง (3) ลง
นามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผอ่นผนัต่างๆ และหลกัฐานทีจาํเป็นทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม
ทุนดงักล่าว ซึงรวมถึงการติดต่อ และการยืนคาํขออนุญาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งและการนาํหุ้นสามญัเพิมทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
เอม็ เอ ไอ และ (4) ดาํเนินการอืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเกียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าวไดทุ้ก
ประการ 

- พิจารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุน จาํนวนไม่เกิน 40,499,996 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพือรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั ครังที  ซึงเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีจองซือ
หุ้นสามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1)ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเพิมทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า 

นอกจากนีทีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้นาํเสนอทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมติัให้
คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอาํนาจพิจารณา (1) กาํหนดและแกไ้ข
เปลียนแปลงขอ้กาํหนด เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น
สามญัของบริษทั ครังที 1 ซึงเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นทีจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(PHOL-W1) ดงักล่าว (2) เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวขอ้ง (3) ลงนามในเอกสาร
คาํขออนุญาต คาํขอผอ่นผนัต่างๆ และหลกัฐานทีจาํเป็นทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
ซึงรวมถึงการติดต่อ และการยืนคาํขออนุญาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งและการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั ครังที  ซึงเสนอ
ขายให้แก่ผูถื้อหุ้นทีจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ (4) ดาํเนินการอืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเกียวกบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซือหุ้นสามญัของบริษทั ครังที  ซึงเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้ทีจองซือหุน้สามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (PHOL-W1) ดงักล่าวไดทุ้กประการ 
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- พิจารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุน จาํนวนไม่เกิน 8,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพือรองรับการ
ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทัทีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน
ของบริษทั (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า และอตัราการใชสิ้ทธิคือ จาํนวน 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ มี
สิทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนไดจ้าํนวน  หุน้  

นอกจากนีทีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้นาํเสนอทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมติัให้
คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอาํนาจพิจารณา (1) กาํหนดและแกไ้ข
เปลียนแปลงขอ้กาํหนด เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะซือหุ้น
สามญัของบริษทัทีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั ครังที  (ESOP-Warrant) เท่าที
กฎหมายกาํหนดใหก้ระทาํไดแ้ละอยูใ่นส่วนทีไม่ใช่สาระสาํคญั เช่น วนั เวลา และวิธีการในการออกและเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ วิธีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นตน้ (2) เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่างๆ ทีเกียวขอ้ง (3) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานทีจาํเป็นที
เกียวขอ้งกบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจะซือหุน้สามญัของบริษทัทีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทั ครังที  (ESOP-Warrant) ดงักล่าว ซึงรวมถึงการติดต่อ และการยืนคาํขออนุญาตหรือขอ
ผอ่นผนัเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

3.2 การดําเนินการของบริษทักรณีทีมเีศษของหุ้น  
ในกรณีทีมีเศษของหุน้ ทางบริษทัจะดาํเนินการปัดเศษหุน้ดงักล่าวทิง 

4. กาํหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพือขออนุมตัิการลดทุน การเพมิทุนและการจัดสรรหุ้นเพมิทุน
กาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2559  ในวนัที 29 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชนั 3 

บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) เลขที 1/11 หมู่ที 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี  โดย
กาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ ทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัที 4  สิงหาคม 2559 และให้
รวบรวมรายชือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการ
แกไ้ขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพกัการโอนหุน้ ในวนัที  สิงหาคม 2559 

5. การขออนุญาตเพมิทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเกยีวข้อง และเงือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
5.1 บริษทัจะดาํเนินการจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อ

กระทรวงพาณิชย ์รวมทงัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิทีเกียวขอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียน 

5.2 ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้เพิมทุนเสร็จเรียบร้อยแลว้ บริษทัจะดาํเนินการขออนุญาตตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ ใหอ้นุมติัรับหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

5.3 บริษทัจะดาํเนินการขออนุญาตตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้อนุมติัรับใบสําคญัแสดงสิทธิเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมดว้ยหุ้นสามญัออกใหม่ทีเกิดจากการแปลงสภาพของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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6. วตัถุประสงค์ของการเพิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเพิม
บริษทัดาํเนินการเพิมทุนเพือนําเงินทีได้จากการเสนอขายหุ้นเพิมทุนไปรองรับการขยายธุรกิจจากการรับงาน
โครงการก่อสร้างระบบนาํประปาชุมชนเพิมขึน โดยบริษทัและบริษทั ผล วอเตอร์  จาํกดั (บริษทัย่อยทีถือหุน้โดยบริษทั
ในสัดส่วนร้อยละ .  ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ทงัหมด) ซึงประกอบธุรกิจทีเกียวขอ้งกบันาํเพือการอุปโภค
และบริโภค มีแผนในการใช้เงินในการก่อสร้างระบบนาํประปาชุมชนสําหรับโครงการก่อสร้างบางส่วนจากจาํนวน
หลายโครงการทีบริษทัประมูลไดแ้ละทีคาดวา่จะประมูลไดใ้นอนาคต ดงันี 

การเพิมทุน จาํนวนเงิน การใชเ้งินทุน ระยะเวลาประมูล
และเซ็นสัญญา 

ระยะเวลาก่อสร้าง
แลว้เสร็จและส่ง

มอบ 
จากการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิมทุน
ใ ห้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ้ น ต า ม
สดัส่วน 

ประมาณ  ลา้นบาท โครงการก่อสร้าง
ระบบนําประปา
ชุมชน 

ไตรมาส  ปี  
ถึง  ไตรมาส   ปี 

 

ภายในปี  

จากการใช้สิทธิแปลง
สภาพใบสํ าคัญแสดง
สิทธิ (PHOL-W1) 

คาดว่าประมาณ  
ล้านบาท (หากผู ้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
PHOL-W1 มาใช้
สิ ท ธิ แปลงสภาพ
ทงัหมด) 

โครงการก่อสร้าง
ระบบนําประปา
ชุมชน 

ไตรมาส  ปี  
ถึง ภายในปี  

ภายในปี  

หมายเหตุ: หากการดาํเนินการใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจนาํเพืออุปโภคและบริโภคของบริษทัและบริษทัยอ่ยทาํใหเ้ขา้เงือนไข
การไดม้าซึงสินทรัพย ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 20/2551 เรืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีมี
นยัสาํคญัทีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรืองการ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย ์พ.ศ.2547 บริษทัจะ
ดาํเนินการตามทีประกาศกาํหนดโดยเคร่งครัด 

7. ประโยชน์ทีบริษทัจะพงึได้รับจากการเพิมทุน/จดัสรรหุ้นเพมิทุน
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนและฐานะทางการเงินของบริษัท  อีกทังย ังสามารถสร้าง
ผลตอบแทนอนัดีใหแ้ก่บริษทัจากการขยายธุรกิจทีเกียวขอ้งกบันาํเพือการอุปโภคและบริโภคของบริษทัและบริษทั 
ผล วอเตอร์ จาํกดั  

8. ประโยชน์ทีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิมทุน/จดัสรรหุ้นเพมิทุน
บริษทัจะมีกาํไรเพิมขึนจากการรับงานของบริษทั ซึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ในรูปของเงินปันผลเพิมขึน 
ซึงบริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ตาํกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลและสํารองต่างๆ ตามกฎหมายและทีบริษทักาํหนดไวใ้นแต่ละปี โดยพิจารณาจากกาํไรสุทธิตามงบ
การเงินรวมของบริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจจะกาํหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลแตกต่างไป
จากนโยบาย ทงันี ขึนอยู่กบัแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต เมือคณะกรรมการ
บริษทัมีมติเห็นชอบใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปีแลว้ จะตอ้งนาํเสนอขออนุมติัต่อทีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการ
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จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลได ้แลว้ใหร้ายงานแก่ทีประชุมผู ้
ถือหุน้รับทราบในการประชุมคราวต่อไป 

9. รายละเอยีดอืนใดทีจําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิารเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
- ไม่มี – 

10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพมิทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
ลาํดบั ขนัตอนการดาํเนินการ วนั เดือน ปี 

 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัลดทุน เพิมทุนและจดัสรรหุน้เพิมทุน 20 กรกฎาคม 2559 

 กาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
ครังที 1/2559  (Record Date) 

4 สิงหาคม 2559 

 ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพือรวบรวมรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการเขา้
ร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครังที 1/2559 ตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมี
การแกไ้ขเพิมเติม) (Book Closing Date) 

5 สิงหาคม 2559 

 ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2559 29 สิงหาคม 2559 

 กาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิในการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของ
บริษทัทีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record 

Date)  

6 กนัยายน 2559 

 ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพือรวบรวมรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิในการ
จองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัทีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) (Book 

Closing Date) 

7 กนัยายน 2559 

 วนัจองซือและชาํระเงินค่าจองซือหุน้สามญัเพิมทุน 26 – 30  กนัยายน 2559 

 จดทะเบียนเพิมทุนต่อกระทรวงพาณิชย ์ ภายใน  วนันบัจาก
วนัสินสุดการจองซือ
หุน้สามญัเพิมทุน 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 นายพรศกัดิ ชุนหจินดา 
     กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศ 
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บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน)  

รายละเอยีดเบ้ืองต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของ 
บริษทั ผลธัญญะจ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1 (PHOL-W1) 

ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผู้จองซ้ือและได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทั 
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วน 

ประเภทหลกัทรัพย ์ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 1 (“PHOL-W1”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัชนิดระบุช่ือผูถื้อและ 
โอนเปล่ียนมือได ้

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี
ออกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 40,499,996หน่วย 

จ านวนหุ้นสามัญท่ีส ารองไว้
เ พ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 40,499,996 หุน้ 

ลกัษณะการจดัสรร เป็นการจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือและได้รับการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ใน
อตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน (Rights Offering) ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
(ในกรณีมีเศษใหปั้ดเศษท้ิง) ทั้งน้ี บริษทัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัท่ี
มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนพร้อมใบส าคญัแสดงสิทธิ ในคร้ังน้ี ในวนัท่ี 6 
กนัยายน 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 
7 กนัยายน 2559 (Book Closing) 

ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

ไม่คิดมูลค่า 

อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1  หุ้นสามญัใหม่ (เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนด) 

ราคาการใชสิ้ทธิ 3 บาทต่อหุน้ (มูลค่าท่ีตราไว ้1.00 บาท) (เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีก าหนด) 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ และ
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัไดต้ามจ านวนท่ี
ไดรั้บการจดัสรรจากบริษทัต่อเม่ือครบระยะเวลา 6 (หก) เดือนนบัจากวนัท่ีบริษทั

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
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บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน)  

ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยก าหนดการใชสิ้ทธิทุก ๆ 6 
(หก) เดือน  ตลอดอายุใบส าคัญแสดงสิทธินับแต่วนัใช้สิทธิคร้ังแรก (โดย
คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้  าหนดวนัใช้สิทธิ) 
(รายละเอียดวันก าหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการใช้สิทธิเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ผล
ธญัญะ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (“PHOL-W1”)) 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านง
ในการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษัทจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษัทภายใน
ระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. 
ถึง 16.00 น. ยกเวน้กรณีแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิไดภ้ายใน 15 วนัท าการก่อนวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

วิธีการและเง่ือนไขการใชสิ้ทธิ บริษทัจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิในการซ้ือหุ้น
สามญัตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ  เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง
ดงัต่อไปน้ี  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิไม่ใหน้อ้ยไปกวา่เดิม 

(1) เม่ือบริษทั เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัอนัเป็น
ผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน้สามญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทั 
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบั
ทนัทีนบัตั้งแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั
ของบริษทั 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี

Price 1 =   Price 0[Par1] 
[Par0] 

2.  อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี
Ratio 1 = Ratio 0[Par0] 

[Par1] 

โดยท่ี 
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บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน)  

Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Par1 คือ มูลค่าท่ีตราไวใ้หม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Par0 คือ มูลค่าท่ีตราไวเ้ดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

(2) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ
ราคาหุน้ท่ีค านวณไดต้ามวิธีการท่ีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นั้น
หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้นั้น 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผล
บงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการ
จองซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ประกาศ
ข้ึนเคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหผู้ถื้อหุ้น
เดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัท่ี
ออกใหม่กรณีท่ีเป็นการออกและเสนอขายแก่ประชาชนและนัก
ลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่พร้อมกัน
มากกว่าหน่ึงราคา ในการเสนอขายในเง่ือนไขท่ีจะต้องจองซ้ือ
ดว้ยกัน ให้น าจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาค านวณ
ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอ
ขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั 
ใหน้ าจ านวนหุน้และราคาเสนอขายท่ีต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” มาค านวณราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้
สามญัท่ีออกใหม่เท่านั้น 

ราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ค านวณไดจ้ากจ านวนเงิน
ทั้งส้ินท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นหักค่าใช้จ่ายในการ
เสนอขายหลกัทรัพยห์ารดว้ยจ านวนหุน้สามญัทั้งส้ินท่ีออกใหม่ใน
คร้ังนั้น 
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“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” หมายถึง ราคาตลาดตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาว่า การ
เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ในคร้ังนั้น มีลกัษณะเขา้ข่ายเป็น
การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการ
ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2 (2) ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ท่ี สจ. 39/2551 เร่ือง การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรัพย์
และการก าหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุน้ท่ีออก
ใหม่ในราคาต ่า ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งท่ีจะมีการ
แก ้ไขเพ่ิมเติมหรือใชแ้ทนในอนาคต) 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” 
เน่ืองจากหุ้นสามญัของ บริษทัไม่มีการซ้ือขายในช่วงเวลาดงักล่าว
บริษทัจะท าการก าหนดราคายติุธรรมเพ่ือใชใ้นการค านวณแทน 

“ราคายติุธรรม” หมายถึงราคาท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ี
ส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี
Price 1 = Price 0[ (A2x MP) + B2X ] 

 [ MP (A2 + B2)] 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี
Ratio 1 = Ratio 0[ MP (A2 + B2)] 

             [(A2 x MP) +B2X ] 

 โดยท่ี 
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั 
A2 คือ จ านวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกช าระเต็มมูลค่า

แลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เพ่ือสิทธิใน
การจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้น
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สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของ
การเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้น
สามญัให้แก่ประชาชนและนกัลงทุนทัว่ไปและ/หรือ
กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
แลว้แต่กรณี 

B2 คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขายแก่ผู ้
ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนัก
ลงทุนทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุน้สามญัให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

B2X คือ จ านวนเงินท่ีจะได้รับภายหลงัจากการหัก
ค่าใชจ่้าย (ถา้มี) จากการออกหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีมี
การเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิมและ /หรือเสนอขายแก่
ประชาชนและนักลงทุนทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอ
ขายหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

(3) เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯท่ีออก
ใหม่โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ
หุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าว ต ่ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาหุ้นท่ีค านวณตามวิธีท่ีใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯนั้น 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผล
บงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการ
จองซ้ือหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์
ประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหผู้ ้
ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
หรือให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัแก่ประชาชนและนักลงทุนทัว่ไป
และ/หรือกรณีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ค านวณไดจ้ากจ านวน
เงินท่ีไดรั้บจากการออกหลกัทรัพยใ์ดๆท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้
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สามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัรวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการ
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัถา้
มีการใชสิ้ทธิทั้งหมด หารดว้ยจ านวนหุน้ทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือ
รองรับการใชสิ้ทธินั้น 

ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัและฐานของมูลค่าหุน้ท่ีตราไว้
ซ่ึงจะใชเ้ปรียบเทียบใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 
(2) ขา้งตน้ 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี
Price 1 = Price 0[ (A3x MP)+B3X ] 
                  [ MP (A3 + B3) ] 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี
Ratio 1 = Ratio 0[MP (A3+B3)] 

      [ (A3x MP)+B3X ] 

โดยท่ี 
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั 
A3 คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกช าระเต็มมูลค่า

แลว้ณวนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือการ
จองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลง
สภาพเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
กรณีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือก่อนวนั
แรกของระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออก
ใหม่ใดๆท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
หรือให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัต่อประชาชนและ
นักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจ ากัด 
แลว้แต่กรณี 

B3 คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการ
ใช้สิทธิของหลกัทรัพยใ์ดๆซ่ึงให้สิทธิท่ีจะแปลง
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สภาพเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ท่ีจะ เสนอขายให้แ ก่ผู ้ถื อ หุ้น เ ดิมและ /หรือ
ประชาชนและนกัลงทุนทัว่ไปและ/หรือบุคคลใน
วงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

B3X คือ จ านวนเงินท่ีบริษทัจะไดรั้บภายหลงัจากการ
หกัค่าใชจ่้าย (ถา้มี) จากการออกหลกัทรัพยใ์ดๆท่ี
ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิม
และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุน
ทัว่ไปและ/หรือบุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณีรวม
กบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็น
หุน้สามญัหรือซ้ือหุน้สามญั 

(4) เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบริษทั 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผล
บงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัไม่มีสิทธิในการรับหุ้น
ปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ข้ึนเคร่ืองหมาย XD) 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี
Price 1 = Price 0[     A1     ] 

 [ A1 + B1 ] 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี
Ratio 1 = Ratio 0[  A1 + B1  ] 

      [    A1    ] 

โดยท่ี 
Price 1 คือ     ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ     ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ     อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง      
Ratio 0 คือ     อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
A1 คือ     จ านวนหุ้นสามญัท่ีไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ 

ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้สามญัเพ่ือสิทธิใน
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การรับหุน้ปันผล 
B1 คือ     จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุ้น

สามญัปันผล 

(5) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิ
หลังหักภาษีเ งินได้ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทส าหรับการ
ด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ส าหรับงบการเงินเฉพาะของ
บริษทัตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 

การค านวณอัตราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กับผู ้ถือหุ้นให้
ค านวณโดยน าเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงในรอบระยะเวลาบญัชีในแต่
ละปีดงักล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล (ถา้มี)หารดว้ยก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษีเงินไดข้องผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีนั้น
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบั
ทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น 
(วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XD)  

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี
Price 1 = Price 0[ MP - (D - R)] 

               [       MP      ] 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี
Ratio 1 = Ratio 0[        MP        ] 

                [ MP - (D - R) ] 
โดยท่ี 
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP คือ   ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั 
D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายจริงแก่ผูถื้อหุน้ 
R         คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายหากน าก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 90 มาค านวณจากจ านวน
หุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

51



บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน)  

ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัและฐานของมูลค่าท่ีตราไวซ่ึ้งจะ
ใชเ้ปรียบเทียบใหใ้ชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 
(2) ขา้งตน้ 

ค าวา่ “วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึงวนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ได้
รับสิทธิในเงินปันผล 

(6) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆอนัท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์ใดๆ อนัพึงไดโ้ดยท่ีเหตุการณ์ใดๆนั้นไม่ไดก้ าหนดอยู่ใน
ขอ้ (1) ถึง (5) ให ้บริษทัหรือบริษทัอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินของ
บริษทัข้ึนเพ่ือร่วมกนัพิจารณาก าหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ 
และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรมและไม่ท าให้ผู ้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิมโดยใหถื้อว่าผล
การพิจารณานั้นเป็นท่ีสุดและใหบ้ริษทัแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวทนัทีท่ีตอ้งท าใหมี้การปรับสิทธิ 

(7) การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตาม
ขอ้ (1) ถึง (6) เป็นอิสระต่อกันและจะค านวณการเปล่ียนแปลง
ตามล าดบัเหตุการณ์ต่างๆก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั “ราคาตลาดของหุน้
สามญัของบริษทั” ส าหรับกรณีท่ีเหตุการณ์ต่างๆเกิดข้ึนพร้อมกนัให้
ค านวณการเปล่ียนแปลงเรียงตามล าดบัดงัน้ีคือ (1) (5) (4) (2) (3) และ 
(6)โดยในแต่ละล าดบัคร้ังท่ีค านวณการเปล่ียนแปลง ให้คงสภาพของ
ราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหน่งและอตัราการใช้สิทธิเป็น
ทศนิยม 5 ต าแหน่งราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัซ่ึงจะใช้
เปรียบเทียบ ให้ใชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ (3) 
ขา้งตน้ 

(8) ในการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะปรับสิทธิโดยการปรับ
ราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ โดยไม่มีการปรับราคาใชสิ้ทธิควบคู่กบัการ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิ ทั้งน้ี 
บริษทัจะจดัใหมี้การออกหุน้ใหม่เพ่ิมเติมรองรับการเปล่ียนแปลงการใช้
สิทธิ เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

(9) การค านวณเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 
(1) ถึง (6) จะไม่มีการเปล่ียนแปลงซ่ึงท าใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึน
และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลงเวน้แต่กรณีการรวมหุ้นในกรณีท่ีหุ้น
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สามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิของการ
แสดงความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (ทศนิยม 5 ต าแหน่งของอตัรา
การใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง) ค านวณออกมาเป็นเศษของหุ้น 
ใหต้ดัเศษของหุน้นั้นท้ิงและหากราคาการใชสิ้ทธิหลงัการเปล่ียนแปลง 
(ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุน้สามญัในการแสดงความจ านง
การใชสิ้ทธิในรอบนั้นค านวณไดเ้ป็นเศษของบาท ให้ตดัเศษของบาท
ท้ิง 

(10) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจนเป็นผลท าให้ราคาการ
ใชสิ้ทธิใหม่ท่ีค านวณตามสูตรมีราคาต ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั 
(Par Value) ของบริษทั ใหใ้ชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั
เป็นราคาใชสิ้ทธิ และยงัใชอ้ตัราการใชสิ้ทธิตามท่ีก าหนดในขอ้ (1) ถึง 
(5) ต่อไป แลว้แต่กรณี 

(11) สถานภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีอยูร่ะหวา่งวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิแสดงความจ านงใชสิ้ทธิและวนัก่อนท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะรับจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้อนัเน่ืองจากการใชสิ้ทธิ จะมีสถานภาพและ
สิทธิเช่นเดียวกบัใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ียงัไม่ไดแ้สดงความจ านงใช้
สิทธิและสถานภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิจะส้ินสุดลงในวันท่ี
กระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใช้
สิทธินั้น 

(12) ในกรณีท่ีบริษทัมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ
ในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ไดด้ าเนินการน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์  ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดใ้ชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บการปรับสิทธิยอ้นหลงัโดย
บริษัทจะออกหุ้นสามัญใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ
โดยเร็วท่ีสุดตามจ านวนท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บหาก
ราคาท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบงัคบัใช ้โดยหุน้สามญัส่วนท่ีเพ่ิมใหม่อาจ
ไดรั้บชา้กว่าหุ้นสามญัท่ีไดรั้บก่อนหนา้น้ี แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการ นบั
จากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุน้) และภายใน 7 วนัท าการ
นบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุน้) 

(13) หุ้นสามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิ
และไดรั้บผลประโยชน์อนัพึงไดเ้หมือนหุ้นสามญัเดิมท่ีออกและเรียก
ช าระเต็มมูลค่าแลว้ของบริษทัทุกประการ เม่ือกระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บ
จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ของบริษทั 
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(14)  การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและ /หรืออัตราการใช้สิทธิตาม
เ ง่ือนไขท่ีได้ก าหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะด า เนินการแจ้งผลการ
เปล่ียนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตุผลท่ีตอ้งมี
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพย ์และนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิทราบ เพ่ือแจง้ราคาการ
ใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิท่ีก าหนดข้ึนมาใหม่ รวมทั้งขอ้เท็จจริงโดย
ย่อของสาเหตุท่ีมีการปรับสิทธิวิธีการค านวณและวนัท่ีการปรับสิทธิ
ดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั โดยจะแจง้การปรับสิทธิทนัที หรือก่อนวนัท่ีราคา
การใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราใช้สิทธิท่ีมีการเปล่ียนแปลงนั้นมีผลใช้
บงัคบั และบริษทัจะแจง้รายละเอียดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ
และ /หรืออัตราการใช้สิทธิผ่านส่ือการเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ (SET PORTAL) ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบ ตาม
เวลาและวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิน้ี 

เง่ือนไขอ่ืนๆ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอ านาจ
พิจารณา (1) ก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียด
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
PHOL-W1”) โดยไม่คิดมูลค่า (2) เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และ
หลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ซ่ึงรวมถึง
การติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานดงักล่าว
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ 
PHOL-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ และ (4) ด าเนินการอ่ืน
ใดอันจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 
ดงักล่าวไดทุ้กประการ 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

บริษทัจะยื่นค าขออนุญาตน าใบส าคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิด 
จากการใชสิ้ทธิ 

บริษทัจะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและ
เสนอขายในคร้ังน้ี เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ 
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ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นและการ
ค านวณสดัส่วนหุน้รองรับ 

รายละเอียดในเอกสารในหนา้ถดัไป 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (DilutionEffect) 

 ในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัมีการออกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งัน้ี
a. การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จ านวน

40,499,996 หุน้
b. การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออก

และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จ านวน 40,499,996 หน่วย และมีการ
ออกหุน้สามญัเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 จ านวน 40,499,996 หุน้

c. การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant จดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัจ านวน
8,000,000 หน่วย และมีการออกหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-
Warrant จ านวน 8,000,000 หุน้

 หุน้สามญัท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีจะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกบัหุน้สามญัของ
บริษทัท่ีออกไปก่อนหนา้น้ีทุกประการ

 นอกจากหุน้สามญัจ านวน 40,499,996 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) ท่ีไดจ้ดัสรรไวร้องรับการใชสิ้ทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม บริษทัอาจจะตอ้งเพ่ิมทุนข้ึนอีกเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในการใช้
สิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ

 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จากการออกและเสนอขายหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กรณีดงัต่อไปน้ี
กรณีที่ 1 ผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 

(Rights Offering) และใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ทั้งจ านวน อย่างไรก็ตามผูถื้อหุน้ท่ี
เป็นกรรมการหรือพนกังานท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant มิไดใ้ชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ทั้งจ านวน 

กรณีที่ 2 ผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 
(Rights Offering) แต่บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ทั้ง
จ านวน และผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกรรมการหรือพนกังานท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-
Warrant มิไดใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ทั้งจ านวน 

กรณีที่ 3 ผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 
(Rights Offering) และผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ทั้งจ านวน และผูถื้อหุน้ท่ี
เป็นกรรมการหรือพนักงานท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ทั้งจ านวน 
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1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
มีรายละเอียดการค านวณในแต่ละกรณีดงัน้ี

กรณีที่ 1 เท่ากบัศูนย ์เน่ืองจากผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนและใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 และกรรมการหรือพนกังานมิไดใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-
Warrant ท าใหผู้ถื้อหุน้ไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) จากการออก
และเสนอขายหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี

กรณีที่ 2 เท่ากบัร้อยละ 16.67
การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้

=
จ านวนหุ้นรองรับ PHOL-W1

จ านวนหุ้น paid-up +จ านวนหุ้น RO + จ านวนหุ้นรองรับ PHOL-W1

= 
40,499,996

161,999,986+40,499,996+40,499,996

=  ร้อยละ 16.67 
ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนพร้อมกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
และผูถื้อหุ้นเดิมมีการใชสิ้ทธิทั้งจ านวนแต่กรรมการหรือพนักงานท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-Warrant มิได้ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ทั้งจ านวน ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) เน่ืองจากเป็นการออกและเสนอขายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ อยา่งไรก็ตาม หากมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิโดยบุคคลอ่ืน
ท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทั้งจ านวนจะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมเท่ากบัร้อยละ 16.67 

กรณีที่ 3 หากผูถื้อหุน้เดิมไม่ไดเ้ป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิESOP-Warrant จะมีสดัส่วนการถือหุน้ลดลงเท่ากบัร้อยละ 3.19 
การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ 

= 
จ านวนหุ้นรองรับESOP

จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้น RO + จ านวนหุ้นรองรับ PHOL-W1 + จ านวนหุ้นรองรับ ESOP

= 
8,000,000

161,999,986+40,499,996+40,499,996+8,000,000

=  ร้อยละ 3.19 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 
(Rights Offering) และผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อผูถื้อ
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หุ้นเดิมท่ีมิไดเ้ป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant 
เท่ากบัร้อยละ 3.19 

2. ด้านการลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)

การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution) = 
(EPSก่อนการเสนอขาย- EPSหลงัการเสนอขาย)×100

EPSก่อนการเสนอขาย
Earning เท่ากบั 33.31 ลา้นบาทจากก าไรสุทธิของบริษทัจ านวน 4 ไตรมาสนบัตั้งแต่ไตร

มาส 2 ปี 2558 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2559 
EPS ก่อนการเสนอขาย เท่ากบั 0.21บาทต่อหุ้น Earning หารดว้ยจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 

161,999,986 หุน้ 
มีรายละเอียดการค านวณในแต่ละกรณีดงัน้ี 

กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 เท่ากบัร้อยละ 33.33 
EPS หลงัการเสนอขาย 

= 
Earning

จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้น RO + จ านวนหุ้นรองรับ PHOL-W1

= 
33,310,000

161,999,986+40,499,996+40,499,996

= 0.14 บาทต่อหุน้ 
การลดลงของส่วนแบ่งก าไร 

= 
(0.21-0.14)×100

0.21

= ร้อยละ 33.33 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งจ านวนและผูถื้อหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ไม่ว่า
เป็นผูถื้อหุ้นเดิมหรือบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ทั้งจ านวน แต่
กรรมการหรือพนกังานท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant มิไดใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ ESOP-Warrant ทั้งจ านวน จะมีผลกระทบดา้นส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้เท่ากบัร้อยละ 33.33 

กรณีที่ 3 เท่ากบัร้อยละ 35.46 
EPS หลงัการเสนอขาย 

= 
Earning

จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้น RO + จ านวนหุ้นรองรับ PHOL-W1 + จ านวนหุ้นรองรับ ESOP

= 
33,310,000

161,999,986+40,499,996+40,499,996+8,000,000
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= 0.13 บาทต่อหุน้ 

การลดลงของส่วนแบ่งก าไร 

= 
(0.21-0.13)×100

0.21

= ร้อยละ 35.46 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งจ านวนและผูถื้อหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ไม่ว่า
เป็นผูถื้อหุ้นเดิมหรือบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ทั้งจ านวน และ
กรรมการหรือพนักงานท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ ESOP-Warrant ทั้งจ านวน จะมีผลกระทบดา้นราคาเท่ากบัร้อยละ 35.46 

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

การลดลงของราคาตลาด = 
(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย-ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย)×100

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย เท่ากบั 3.94 บาทต่อหุน้ซ่ึงค านวณจากราคาปิดถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทั
ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ในช่วงระยะเวลา 14 วนัท าการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

มีรายละเอียดการค านวณในแต่ละกรณีดงัน้ี 

กรณีที่ 1และ กรณีที่ 2 เท่ากบัร้อยละ 12.18 
ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

=
 (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย×จ านวนหุ้น paid-up)+(ราคาRO×จ านวนหุ้น RO)+(ราคาใชสิ้ทธิ PHOL-W1×จ านวนหุ้นรองรับ PHOL-W1) 

จ านวนหุ้น paid-up+จ านวนหุ้น RO+จ านวนหุ้นรองรับ PHOL-W1

= 
 (3.94 ×161,999,986)+(2.00×40,499,996)+(3.00×40,499,996)

161,999,986 + 40,499,996 + 40,499,996

= 3.46 

การลดลงของราคาตลาด 

= 
(3.94- 3.46)×100

3.94
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= ร้อยละ 12.18 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งจ านวนและผูถื้อหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ไม่ว่า
เป็นผูถื้อหุ้นเดิมหรือบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ทั้งจ านวน แต่
กรรมการหรือพนกังานท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant มิไดใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ ESOP-Warrant ทั้งจ านวน จะมีผลกระทบดา้นราคาเท่ากบัร้อยละ 12.18 

กรณีที่ 3 เท่ากบัร้อยละ 12.55 
ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 
=

 (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย×จ านวนหุ้น paid-up)+(ราคาRO×จ านวนหุ้นRO)+(ราคาใชสิ้ทธิPHOL-W1×จ านวนหุ้นรองรับPHOL-W1)+(ราคาใชสิ้ทธิESOP×จ านวนหุ้นรองรับESOP) 

จ านวนหุ้น paid-up+จ านวนหุ้น RO+จ านวนหุ้นรองรับ PHOL-W1+จ านวนหุ้นรองรับ ESOP

= 
 (3.94 ×161,999,986)+(2.00×40,499,996)+(3.00×40,499,996)+(3.00×8,000,000)

161,999,986 + 40,499,996 + 40,499,996 + 8,000,000

= 3.45 

การลดลงของราคาตลาด 

= 
(3.94-3.45)×100

3.94

= ร้อยละ 12.55 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งจ านวนและผูถื้อหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ไม่ว่า
เป็นผูถื้อหุ้นเดิมหรือบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ทั้งจ านวน และ
กรรมการหรือพนักงานท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ ESOP-Warrant ทั้งจ านวน จะมีผลกระทบดา้นราคาเท่ากบัร้อยละ 12.55 
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รายละเอยีดการค านวณสัดส่วนหุ้นรองรับ 

สดัส่วนหุน้รองรับ 

= 
จ านวนหุ้นรองรับ PHOL-W1

จ านวนหุ้น paid-up +จ านวนหุ้น RO  

= 
40,499,996

161,999,986+40,499,996

= ร้อยละ 20.00 
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หมายเหตุ: เส้นทางเดินรถ
1) ถนนกาญจนาภิเษก หรือทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) 
    เส้นทางบางปะอิน-ลงแยกลำลูกกา เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานมาประมาณ 300เมตร ถึงที่ทำการบริษัทฯ (ติดโฮมมาร์ท)
2) วิภาวดีรังสิต ผ่านอนุสรณ์สถานเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นลำลูกกา เลยสนามกอล์ฟธัญญะธานีตรงไปคลองสี่
    ่กลับรถ BIG-C คลองสี่ เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานมาประมาณ 300เมตร ถึงที่ทำการบริษัทฯ (ติดโฮมมาร์ท)
3) เส้นทางรถประจำทาง ได้แก่ 
    สาย 374 สาย 6250 (และ ปอ.) รังสิต-ลำลูกกาคลองเก้า
    สาย 543 อู่บางเขน-ตลาดใหญ่ลำลูกกา (ลำลูกกาคลองเจ็ด)
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