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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเหตุผล ของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 
ในการพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาระการประชุม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

เลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดย
กรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นอกจากได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ที่ www.pps.co.th ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายใน
เวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์จากเดิมวัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ มีจ านวน 37 ข้อ เพ่ิมอีก 3 ข้อ รวมเป็นจ านวน 40 ข้อ 

วัตถุประสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาว่าเพื่อใหบ้ริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมถึงการด าเนินการในการออกหุ้นรวมถึง
การซื้อหุ้นคืนได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
หรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิมมีจ านวน 37 ข้อ อีกจ านวน 3 ข้อ รวมเป็นจ านวน 40 ข้อ  
ซึ่งวัตถุประสงค์ข้อที่เพ่ิมเติมมีดังนี ้

ข้อ (38)  บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (โดยมีหรือไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ) แก่ผู้ถือ
หุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาหรือมูลค่าที่ตราไว้ หรือในราคาสูงกว่าหรือต่ ากว่าราคาหรือมูลค่าที่ตราไว้ตามกฎหมายว่าดว้ย
บริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ตลอดจน
กฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดท่ีมีผลใช้บังคับในขณะนั้น 

ข้อ (39)  น าเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ  ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อ
ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่น และท าการขาย จ าหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และ
หลักทรัพย์อื่นเช่นว่าน้ัน ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์ 

ข้อ (40)  บริษัทสามารถซื้อหุ้นของตนเองได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดหรือกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ค าขอ
จดทะเบียน ตามค าสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลุล่วง โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

http://www.pps.co.th/
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญในการเพิ่มความสามารถทางการเงินเพื่อรองรับโครงการลงทุนในอนาคต และ
เพื่อให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนในกิจการมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงเห็น
ควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จาก 215,999,890.25 บาท เป็น 214,963,785.50 บาท โดยการ ตัดหุ้น
สามัญจ านวน 4,144,419 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงคงเหลือมาจากการจ่ายหุ้นปันผล จ านวน  
22,248  หุ้น และคงเหลือมาจากการรองรับการใช้สิทธิ PPS-W1 จ านวน 4,122,171 หุ้น และพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนดไว้ว่าหากบริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดย

การออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น บริษัทต้องท าการลดทุนจดทะเบียนส าหรับหุ้นสามัญที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย หรือจ าหน่ายไม่ได้ ซึ่ง

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 215,999,890.25 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 863,999,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 0.25 บาท และมีทุนช าระแล้ว 214,963,785.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 859,855,142 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 

บาท 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยการ ตัดหุ้นสามัญจ านวน  

4,144,419 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจ านวนทุนจดทะเบียนที่ลดลง 1,036,104.75 บาท ประกอบด้วย 

หุ้นสามัญที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล จ านวน 22,248 หุ้น และหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกเพื่อรองรับ PPS-W1 ส่วนเหลือท่ีไม่

มีการใช้สิทธิตามเงื่อนไขจ านวน 4,122,171 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ  เพื่อให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี ้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 214,963,785.50 บาท  (สองร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมืน่สามพันเจด็ร้อยแปดสิบห้าบาท 
    ห้าสิบสตางค์) 
 แบ่งออกเป็น 859,855,142 หุ้น (แปดร้อยห้าสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สบิสองหุน้) 
 มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามญั 859,855,142 หุ้น (แปดร้อยห้าสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สบิสองหุน้) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- ไม่มี-) 

 โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ค า
ขอจดทะเบียน ตามค าสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลุล่วง 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 214,963,785.50 บาท เป็น 279,452,921.00 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 257,956,542 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  

วัตถุประสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

1. เพื่อรองรับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

2. น าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ
รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

1. เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่บริษัทฯและ
บริษัทย่อย รวมทั้งส่งเสริมฐานทุนให้แข็งแกร่ง สร้างความพร้อมด้านเงินทุนส าหรับรองรับการลงทุนในอนาคต 

2. เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากเงินเพิ่มทุนท่ีรวดเร็วสามารถรองรับโอกาสทางธุรกิจที่เข้ามายัง
บริษัทฯได้ทันต่อความต้องการ สร้างผลตอบแทนให้กลับคืนมาให้กับผู้ถือหุ้นได้ และผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมความพร้อมเรื่องเงิน
เผื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพ่ิมทุน และสามารถประมาณการผลกระทบ Dilution Effect ที่อาจเกิดขึ้นในช่วง 1 ปขี้างหน้าได้ 

3. การอนุมัติวงเงินเพิ่มทุนแต่ละประเภทการจัดสรรไว้ล่วงหน้านี้ เมื่อบริษัทฯต้องการเงินทุน คณะกรรมการ
บริษัทสามารถพิจารณาเสนอขายได้ทันที ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา เพิ่มความคล่องตัวในการเพิ่มทุน และลดค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นลงได้ 

4. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 

 

 วิเคราะห์ผลกระทบรายการ (แยกแต่ละกรณีการเสนอขาย) 

1. การจัดสรรเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 

1.1 เนื่องจากเป็นการเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น  จึงไม่มีผลกระทบตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นท่ีไม่
ใช้สิทธิจะมีผลกระทบ Control Dilution Effect ไม่เกิน 20% 

1.2 เนื่องจากยังไม่มีการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้ จึงยังไม่สามารถค านวณผลกระทบ Price 
Dilution Effect ได้ แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนส่วนนี้โดยก าหนดส่วนลดจากราคาตลาดเฉลี่ยได้ แต่ราคาเสนอขายต้องไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ 
(Par Value) ตามที่กฎหมายก าหนด 
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2. การจัดสรรเสนอขายให้บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

2.1 กรณีคณะกรรมการบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ผู้ถือหุ้นจะมีผลกระทบ Control 
Dilution Effect ไม่เกิน 10% 

2.2 เนื่องจากกฎเกณฑ์ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในส่วนนี้โดยก าหนด
ส่วนลดจากราคาตลาดเฉลี่ยได้แต่ไม่เกิน 10% ดงันั้นผู้ถือหุ้นจะมีผลกระทบ Price Dilution Effect ไม่เกิน 10% 

 

สรุปการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

รายการ ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

จ านวนหุ้นสามัญ 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
(บาท) 

1. ทุนจดทะเบียน (หลังจากลดทุนตามวาระที่ 4) 214,963,785.50 859,855,142 0.25 

2. เพิ่มทุนเพื่อรองรับ General Mandate / 
Rights Offering (20%) 

42,992,757 171,971,028 0.25 

3. รวมทุนจดทะเบียน 1+2 257,956,542.50 1,031,826,170 0.25 

4. เพิ่มทุนเพื่อรองรับ General Mandate / 
Private Placement (10%) 

21,496,378.50 85,985,514 0.25 

5. รวมทุนจดทะเบียน 3+4 279,452,921 1,117,811,684 0.25 

6. รวมการเพ่ิมทุน 2+4 64,489,135.50 257,956,542 0.25 

 

รวมเป็นจ านวนทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 64,489,135.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี ้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน      279,452,921 บาท  (สองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาท) 
 แบ่งออกเป็น              1,117,811,684 หุ้น     (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสี่หุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ                             0.25 บาท   (ยี่สิบห้าสตางค์) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามญั                   1,117,811,684 หุ้น     (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสี่หุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ                                 -  หุ้น  (- ไม่มี-) 
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 โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ค า
ขอจดทะเบียน ตามค าสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลุล่วง 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) 

วัตถุประสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

 ด้วยในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าด้วยตามเหตุผลที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน 
ของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 257 ,956,542 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นประมาณ 
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ การดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
เป็นการเหมาะสมที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าว เพื่อรองรับการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน (Rights Offering) จ านวนไม่เกิน 171,971,028 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ และ
จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แกบุ่คคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวนไม่เกิน 85,985,514 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ผ่านมาและตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 12)  

 

วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

วาระนี้ก าหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ช้ีแจงข้อซักถามหรือ
ข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 


