
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 

9



หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2559 

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
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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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