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ที ่ EGM 001/2562 
  26 กรกฎาคม 2562 
เรือ่ง    ขอเชญิประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 
 
เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้  
  บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 
  2. รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้
  3. แบบรายงานการเพิม่ทนุ (F53-4) 

 4. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
  5. ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษัิทเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมประชมุ 
  6. เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุ 
  7. ขอ้บงัคบับรษัิทเกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
  8. แผนทีส่ถานทีจั่ดงานประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 
  9. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน Barcode 
  ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดม้มีตกํิาหนดวนัประชมุวสิามัญ
ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 ในวันพุธที ่14 สงิหาคม 2562 เวลา 14.30 น. (เริม่ลงทะเบยีน 13.30 น.) ณ หอ้งบอลรูม 1 โรงแรมเอส 31 
สขุมุวทิ ชัน้ 5 เลขที ่545 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร โดยมรีะเบยีบวาระการประชมุดงันี ้ 
 
วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่22 เมษายน 2562 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 ไดจั้ดขึน้เมือ่วันที ่22 เมษายน 2562 โดยไดม้กีาร
จัดทํารายงานการประชมุ และจัดสง่ใหก้รมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
พรอ้มทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ www.thaisolarenergy.com ภายในระยะเวลาตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และ
บรษัิทฯ ไมไ่ดรั้บขอ้เสนอใหทํ้าการแกไ้ขรายงานการประชมุแตอ่ยา่งใด 
 ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2562 ไดบ้นัทกึ
ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ และ ไดจั้ดสง่ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนดแลว้ จงึเห็นสมควร
เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

  การลงมต ิวาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที ่2  พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยการตดัหุน้ทีย่งัไมไ่ดจํ้าหนา่ยออก และพจิารณาอนุมตั ิ

การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เร ือ่ง ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
การลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามทีบ่รษัิทฯ ไดทํ้าการเพิม่ทนุจดทะเบยีนจํานวนไม่เกนิ 2,477,474,454 บาท เพื่อรองรับ
การเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) แต่เนื่องจากบรษัิทฯ ยังไม่ไดดํ้าเนินการออกและเสนอขายหุน้
เพิม่ทุนดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 วา่ดว้ยการ
เพิ่มทุน บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ที่ยังไม่ไดอ้อกและเสนอขายในจํานวน 
571,724,874 หุน้ เพือ่ใหท้นุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ มจํีานวนเทา่กบัทนุชาํระแลว้ของบรษัิทฯ ทีจํ่านวน 1,905,749,580 
บาท กอ่นการเพิม่ทนุจดทะเบยีนตามทีจ่ะพจิารณาในวาระที ่4 ตอ่ไป  
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ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารลดทนุจดทะบยีน จากทนุจด
ทะเบยีนเดมิจํานวน 2,477,474,454 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจํ่านวน 1,905,749,580 บาท โดยการตดัหุน้ทียั่งไมไ่ด ้
ออกและเสนอขาย จํานวน 571,724,874 หุน้ และแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการ
ลดทนุจดทะเบยีน  และใหบ้คุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูม้หีนา้ทีดํ่าเนนิการจดทะเบยีน แกไ้ข
เพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธติอ่กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมอํีานาจแกไ้ขถอ้ยคําใด ๆ ตามคําสัง่ของ
นายทะเบยีนบรษัิทมหาชนจํากดั โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบยีนจํานวน 1,905,749,580 บาท (หนึง่พันเกา้รอ้ยหา้ลา้นเจ็ดแสนสีห่มืน่ 

เกา้พันหา้รอ้ยแปดสบิบาท) 
              แบง่ออกเป็น                 1,905,749,580 หุน้ (หนึง่พันเกา้รอ้ยหา้ลา้นเจ็ดแสนสีห่มืน่ 

เกา้พันหา้รอ้ยแปดสบิหุน้) 
                   มลูคา่หุน้ละ             1   บาท   (หนึง่บาท) 
                   โดยแบง่ออกเป็น 
                    หุน้สามัญ                      1,905,749,580 หุน้ (หนึง่พันเกา้รอ้ยหา้ลา้นเจ็ดแสนสีห่มืน่ 

เกา้พันหา้รอ้ยแปดสบิหุน้) 
                    หุน้บรุมิสทิธ ิ                -ไมม่-ี ” 

  การลงมต ิวาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตักิารออกใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มทีางเลอืกในการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทุน หรอื เลอืกรับผลตอบแทนจาก
การขายสทิธดิังกลา่วในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) แทน หากไม่ประสงค ์หรอืไม่พรอ้ม 
คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารออกใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุ
ทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Rights (“TSR”)) ในจํานวนไม่เกนิ 381,149,916 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คดิมูลค่า โดยรายละเอียดอื่นของ TSR ปรากฏตาม
รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้ซึง่ไดจั้ดสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอื
เชญิประชมุในครัง้นี ้รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 2  

 
  สําหรับราคาการใชส้ทิธ ิบรษัิทฯ ยังมไิดกํ้าหนดเป็นราคาใชส้ทิธเิป็นราคาตายตัว แต่กําหนดเป็นวธิกีารคํานวณโดย 

“ราคาการใชส้ทิธ”ิ จะเทา่กับหรอืไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของราคาตลาด ทัง้นี้ “ราคาตลาด” หมายถงึ ราคาถัวเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนักของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ์ ยอ้นหลังไม่นอ้ยกวา่ 7 วันทําการตดิต่อกัน แต่ไม่เกนิ 15 วันทําการ
ตดิต่อกัน ก่อนวันทีค่ณะกรรมการบรหิารจะกําหนด ซึง่ตอ้งเป็นวันก่อนวันกําหนดรายชือ่ผูถ้ ือหุน้ผูม้สีทิธไิดรั้บ TSR 
ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 2 วันทําการ ซึง่บรษัิทฯ จะแจง้ขอ้มูลราคาการใชส้ทิธทิีคํ่านวณไดด้ังกลา่วใหผู้ถ้อืหุน้ทราบต่อไป
โดยการประกาศผ่านตลาดหลักทรัพยฯ์ ทัง้นี้ คณะกรรมการไดกํ้าหนดใหว้ันกําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ผูม้สีทิธไิดรั้บ TSR 
(Record Date เพือ่กําหนดสทิธใินการไดรั้บ TSR) คอื วนัที ่21 สงิหาคม 2562  

   
  นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงคใ์นการออก TSR ตามรายละเอยีดดังกล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรือบุคคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร มีอํานาจในการพิจารณา
กําหนดรายละเอยีดอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการออก TSR และการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุเพือ่รองรับการใชส้ทิธติาม TSR 
ดงักลา่ว เชน่ (1) การกําหนดระยะเวลาการออกและการใชส้ทิธติาม TSR วนัเวลาจองซือ้ และชาํระคา่หุน้ รวมถงึเงือ่นไข
และรายละเอยีดอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัการดงักลา่ว (2) เจรจา ทําความตกลง และลงนามในสญัญา เอกสารคําขออนุญาตตา่ง ๆ 
และหลักฐานทีจํ่าเป็นและเกีย่วขอ้งกับการออก TSR และการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนเพื่อรองรับการใชส้ทิธติาม TSR 
และ (3) การตดิต่อ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง และการนํา TSR และหุน้สามัญเพิม่ทุน ของบรษัิทฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และมอํีานาจในการ
ดําเนนิการอืน่ใดอนัจําเป็นหรอืสมควร เกีย่วกบัการออก TSR และการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุดงักลา่วขา้งตน้ 
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  ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เห็นชอบเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตกิารออกใบแสดง
สทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้และการมอบอํานาจตามรายละเอยีดที่
ระบขุา้งตน้ 

  ทัง้นี้ สทิธิในการไดรั้บ TSR ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ในวันที่ 14 
สงิหาคม 2562 

  การลงมต ิวาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั และ พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ

ของบรษิทั ขอ้ 4. เร ือ่ง ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพือ่รองรับการออกใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธ ิและ การเพิม่ทนุแบบมอบ
อํานาจทัว่ไป เพือ่ใหบ้รษัิทมเีงนิทนุเพิม่เตมิสาํหรับการดําเนนิกจิการและขยายธรุกจิของบรษัิทฯ  

 ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนในจํานวน
ไมเ่กนิ 571,724,874 บาท เพือ่รองรับการใชส้ทิธติาม TSR และรองรับการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุและรองรับการเพิม่ทนุ
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) อันหมายถงึ การเพิม่ทนุของบรษัิทฯ โดยการขอมตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไว ้
ลว่งหนา้ และใหอํ้านาจคณะกรรมการบรษัิทฯ กําหนดวัตถปุระสงคก์ารออกและจัดสรรหุน้เพิม่ทนุ เชน่ การกําหนดราคา 
วนัและเวลาทีเ่สนอขาย หรอืเงือ่นไขในการเสนอขายในแตล่ะคราวตามความเหมาะสม รายละเอยีดการเพ ิม่ทนุปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 3 

 โดยปัจจบุนัตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยไดป้รับปรุงหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเพิม่ทนุของบรษัิทจดทะเบยีนใหร้องรับ
การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดยบรษัิทจดทะเบียนสามารถขอมตจํิานวนหุน้เพิ่มทุนและ
ประเภทการจัดสรรจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไวล้ว่งหนา้และใหอํ้านาจคณะกรรมการบรษัิทกําหนดวัตถุประสงค ์การออกและ
จัดสรรหุน้เพิม่ทุนตามความเหมาะสม ซึง่การเพิม่ทุนดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบรหิาร
โครงสรา้งทนุใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาด อนัเป็น
การเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัทางธรุกจิ ควบคูก่ารยดึหลกัปกป้องผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ดว้ย  

 สาระสาํคญัของการเพิม่ทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) มดีงันี ้

ประเภทของการจดัสรร ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น 
(RO) 

ประชาชนท ัว่ไป 
(PO) 

บุคคลในวงจํากดั 
(PP) 

จํานวนหุน้  
*(Size Limit) 

ไมเ่กนิ 30% ไมเ่กนิ 20% ไมเ่กนิ 10% 

 เรยีกชาํระหุน้เพิม่ทนุรวมไดไ้มเ่กนิ 30% 
โดยเป็นการเสนอขายทีไ่มเ่ป็นตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิไดไ้มเ่กนิ 20% 

ราคาเสนอขาย ไมกํ่าหนด ตอ้งไมเ่ขา้ขา่ยเป็นราคาตํา่ตามเกณฑร์าคาของ 
สาํนักงาน ก.ล.ต. 

ระยะเวลาจดัสรร ภายในวันทีบ่รษัิทจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี (AGM) ครัง้ถัดไป หรอืวันทีก่ฎหมาย
กําหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดใหม้กีารประชมุ AGM ในครัง้ถดัไป  แลว้แตว่นัใดจะถงึกอ่น 

ประเภทหลกัทรพัย ์ หุน้สามัญ หุน้บรุมิสทิธ ิหรอืใบ
แสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุ
ทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) 

หุน้สามัญ หรอืหุน้บรุมิสทิธ ิ

หมายเหตุ: *Size Limit คดิเป็นสัดส่วนของทุนชําระแลว้ ณ วันทีค่ณะกรรมการบรษัิทจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบ General 
Mandate 

 คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนในจํานวนไม่เกนิ 571,724,874 
บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจํานวน 1,905,749,580 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่จํานวน 2,477,474,454 บาท โดยการ
ออกหุน้สามัญเพิม่ทนุใหม่จํานวนไม่เกนิ 571,724,874 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธิ
ของบรษัิท ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเพิม่ทนุจดทะเบยีน และใหบ้คุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 
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เป็นผูม้หีนา้ทีดํ่าเนนิการจดทะเบยีน แกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธติอ่กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์และ
มอํีานาจแกไ้ขถอ้ยคําใด ๆ ตามคําสัง่ของนายทะเบยีนบรษัิทมหาชนจํากดั โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบยีนจํานวน    2,477,474,454  บาท (สองพันสีร่อ้ยเจ็ดสบิเจ็ดลา้นสีแ่สนเจ็ดหมืน่สีพั่น 
    สีร่อ้ยหา้สบิสีบ่าท) 

               แบง่ออกเป็น                2,477,474,454    หุน้    (สองพันสีร่อ้ยเจ็ดสบิเจ็ดลา้นสีแ่สนเจ็ดหมืน่สีพั่น 
     สีร่อ้ยหา้สบิสีหุ่น้)                   
  มลูคา่หุน้ละ                  1   บาท  (หนึง่บาท) 
                   โดยแบง่ออกเป็น 
                    หุน้สามัญ                     2,477,474,454    หุน้    (สองพันสีร่อ้ยเจ็ดสบิเจ็ดลา้นสีแ่สนเจ็ดหมืน่สีพั่น 
     สีร่อ้ยหา้สบิสีหุ่น้) 
                    หุน้บรุมิสทิธ ิ                          -ไมม่-ี  ” 
  การลงมต ิวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัเพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้

เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธ ิและการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัใหบุ้คคลในวงจํากดั (แบบ General Mandate) 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ ในวาระที ่4 ขา้งตน้ จงึจําเป็นที่
บรษัิทฯ จะตอ้งทําการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุทีอ่อกใหมไ่มเ่กนิ 571,724,874 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

  ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการของบรษัิทเห็นชอบใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมัตกิาร
จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุทีอ่อกใหม่จํานวนไม่เกนิ 571,724,874 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมรีายละเอยีดการ
จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ ดงันี ้ 
1) จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุทีอ่อกใหม่ จํานวนไมเ่กนิ 381,149,916 หุน้ เพือ่รองรับการใชส้ทิธติาม TSR ในกรณีทีม่หีุน้

สามัญเพิม่ทนุเหลอืจากการใชส้ทิธติาม TSR บรษัิทฯ จะจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุสว่นทีเ่หลอือยูด่ังกลา่วใหแ้กผู่ถ้อื
หุน้เดมิของบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ในวนักําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดรั้บ TSR ในวันที ่21 สงิหาคม 2562 และ ได ้
แสดงความจํานงในการจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทฯ โดยไม่รวมผูถ้อื TSR ทีซ่ือ้ TSR ในตลาดรอง ทัง้นี้ ผู ้
ถอืหุน้เดมิมสีทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทุนเกนิสทิธโิดยไม่จําเป็นตอ้งเป็นผูใ้ชส้ทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทุนตาม TSR ผูถ้อืหุน้
เดมิทีจ่องซือ้หุน้เพิม่ทนุเกนิสทิธจิะไดรั้บการจัดสรรหุน้เพิม่ทนุสว่นทีเ่กนิสทิธก็ิตอ่เมือ่บรษัิทฯ ไดจั้ดสรรหุน้สามัญ
เพิม่ทุนใหแ้กผู่ถ้อื TSR ทีไ่ดจ้องซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนตามสทิธขิอง TSR ครบถว้นทัง้หมดแลว้ และในกรณีทีหุ่น้
สามัญเพิม่ทุนสว่นทีเ่หลอืมจํีานวนนอ้ยกวา่จํานวนทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจองเกนิสทิธริวมกัน บรษัิทฯ จะจัดสรรหุน้สามัญ
เพิม่ทนุสว่นทีเ่หลอืใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิทีแ่สดงความจํานงในการจองซือ้หุน้เกนิสทิธ ิและชําระเงนิคา่จองซือ้หุน้เพิม่
ทนุครบจํานวนภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทฯ กําหนดตามสดัสว่นการถอืหุน้ ณ วันกําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดรั้บ 
TSR (Pro rata basis) จนกวา่จะครบจํานวนของหุน้สามัญเพิม่ทนุทัง้หมดทีเ่หลอือยู่ อย่างไรก็ตาม หากมหีุน้สามัญ
เพิม่ทนุเหลอืจากการจัดสรรในครัง้นี้แลว้ บรษัิทฯ จะเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาวา่จะดําเนนิการต่อไป
อยา่งไรในภายหลงั  

  นอกจากนี้ เห็นชอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เพื่อพจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการ
บรหิาร หรือ บคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารมอํีานาจในการพจิารณากําหนดรายละเอยีดอืน่ ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรับการใชส้ทิธติาม TSR  

2) จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนทีอ่อกใหม่จํานวนไม่เกนิ 190,574,958 หุน้ เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บรษัิทใหบ้คุคลในวงจํากดั เพือ่รองรับการเพิม่ทนุแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) นอกจากนี้ เห็นชอบ
ใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอํีานาจในการ
พจิารณาเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราวก็ได ้รวมถงึใหม้อํีานาจในการกําหนดราคาเสนอ
ขาย วันและเวลาทีเ่สนอขาย และรายละเอยีดและเงือ่นไขตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุดังกล่าว 
อนึง่ เมือ่มกีารจัดสรรหุน้เพิม่ทนุตามตารางดังกลา่วขา้งตน้แลว้ ทนุชําระแลว้ในสว่นทีเ่พิม่ตอ้งไม่เกนิกวา่รอ้ยละ 10 
ของทนุชาํระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทมมีตใิหเ้พิม่ทนุจดทะเบยีน 
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  ทัง้นี้ ราคาทีเ่สนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจํากัดตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาตํ่าตามทีกํ่าหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุที ่ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนุญาตใหบ้รษัิทจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่บคุคลในวงจํากัด
โดยราคาเสนอขายจะไม่ตํ่ากวา่ราคาถัวเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของหุน้ในตลาดหลักทรัพยย์อ้นหลังไม่นอ้ยกว่า 7 วันทํา
การตดิตอ่กนัแตไ่มเ่กนิ 15 วนัทําการตดิตอ่กนักอ่นวนักําหนดราคาเสนอขายหุน้ 

  หากราคาเสนอขายสําหรับบุคคลในวงจํากัดตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของหุน้ของ   
บรษัิทฯ ซึง่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ยอ้นหลังเป็นระยะเวลา 7-15 วันทําการตดิต่อกันก่อนวันแรกทีเ่สนอขาย 
บุคคลในวงจํากัดทุกรายขา้งตน้จะมีกําหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้จากการเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด (Silent 
Period) เป็นเวลา 1 ปี นับแตว่นัทีหุ่น้ในสว่นเพิม่ทนุของบรษัิทเริม่ทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย ์ทัง้นี้ หลังจาก
วันทีหุ่น้ของบรษัิททําการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบ 6 เดอืน บุคคลในวงจํากัดทุกรายจะ
สามารถทยอยขายหุน้ไดใ้นจํานวนรอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทีถ่กูสัง่หา้มขาย 

  การลงมต ิวาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้ในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000 ลา้นบาท 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพือ่ใชใ้นการประกอบธรุกจิทัว่ไป และ/หรอื ชาํระคนืเงนิกูข้องสถาบนัการเงนิ และ/หรอื ใชใ้น
การลงทุนของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย และ/หรือ ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย หรือใชใ้นการ
ลงทนุในโครงการใหม ่หรอืเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควร  

 ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูข้อง
บรษัิทฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

ประเภทและชนดิของหุน้กู ้ : หุน้กูทุ้กชนิด และทุกประเภท ซึง่อาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิหรือไม่ดอ้ยสทิธ ิชนิด
ทยอยคนืเงนิตน้ หรอื คนืเงนิตน้ครัง้เดยีวเมือ่ครบกําหนดไถถ่อน มปีระกันหรอืไม่มี
ประกัน มหีรอืไม่มผีูแ้ทน  ผูถ้อืหุน้กู ้ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาด
ในขณะออกและเสนอขายหุน้กูนั้น้ๆ 

จํานวนเงนิ : จํานวนเงนิตน้ตามมูลค่าทีต่ราไวไ้ม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท หรอื ในสกลุเงนิอืน่ใดใน
อตัราเทยีบเทา่ 

สกลุเงนิ : เงนิบาท และ/หรอื เงนิสกลุตา่งประเทศอืน่ใดในจํานวนเทยีบเทา่ 

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ประชาชนทั่วไป และ/หรอืผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอืผูล้งทุน
รายใหญ่ และ/หรอืผูล้งทนุสถาบัน และ/หรอืบุคคล และผูล้งทุนใดๆ โดยอาจเสนอ
ขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไวใ้น
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทนุ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ/
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรอืหน่วยงานราชการอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง (“กฎหมาย และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง”) โดย
อาจเสนอขายครัง้เดยีวเต็มจํานวน และ/หรอืเป็นคราวๆไป ตามความจําเป็นในการใช ้
เงนิของบรษัิทฯ 

อตัราดอกเบีย้ : อัตราทีจ่ะกําหนดตามความเหมาะสม และสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขาย
หุน้กู ้ณ ขณะนัน้ ๆ 

อายขุองหุน้กู ้ : 3-5 ปี 

การขึน้ทะเบยีนหุน้กู ้ : บรษัิทฯ อาจนําหุน้กูไ้ปขึน้ทะเบยีนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย หรอืหน่วยงาน
อืน่ ๆ ตามที่เหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ทีกํ่าหนดไว ้ในกฎหมายและประกาศที่
เกีย่วขอ้ง 

 ทัง้นี ้โดยมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการ หรอืบคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการใด ๆ 
อนัจําเป็นและเกีย่วเนือ่งกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้ดงักลา่วเพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมายและ
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพียงการกําหนดหรอืแกไ้ขขอ้ตกลง เงือ่นไขและรายละเอยีดเกีย่วกับการออก
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