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ที ่CS.042/2559 
        วนัที ่16 สงิหาคม 2559 
 

เรื่อง ขอเชญิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ซึง่ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที ่28 เมษายน 2559 

2. รายงานสารสนเทศเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

3. รายงานความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบัการได้มาซึ่งสนิทรพัย ์(“รายงานความเหน็
ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ”) 

4. ขัน้ตอนการลงทะเบยีนและเขา้ร่วมประชุม การออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนบัคะแนน 

5. ขอ้บงัคบัของบรษิทัทีเ่กีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

6. หนงัสอืมอบฉนัทะ 

7. ประวตักิรรมการทีเ่ป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 

8. แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชุม 

 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 6/2559  
ซึง่ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที ่11 กรกฎาคม 2559 ไดม้มีตเิรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 ในวนัองัคารที ่30 สงิหาคม 2559 
เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ภตัตาคารจติรโภชนา เลขที ่26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 10220 

โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อ 
วนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2559 รายละเอยีดปรากฏตามรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 (สิง่ทีส่่ง
มาดว้ย 1) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเหน็ว่าได้มกีารบนัทกึรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2559 ซึ่งได้จดัประชุมเมื่อวนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2559 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและถูกต้องตรงตามมตขิองที่
ประชุม จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานดงักล่าว 

การลงมติ: วาระนี้ต้องไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัให้บริษัทลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต์

(MW) ในจงัหวดัสระแก้ว 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล: ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2559 ซึง่ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที ่11 กรกฎาคม 2559 
ได้มีมติอนุมตัิและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนใน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพื้นดิน ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร โดยการเขา้เป็นผูส้นับสนุนโครงการภายใตร้ะเบยีบคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน (“กกพ.”) เรื่อง 
การรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิส าหรบัหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 (“ระเบียบ กกพ.”) ตามทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาในวาระที ่2 
และ 3 นี้ ทัง้นี้ การไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัในวาระดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีม่นีัยส าคญัของ
บรษิทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัที่
เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (ตามทีไ่ดม้กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศเรือ่งการได้มาหรอืจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าสงูสุด
เมื่อค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนในแต่ละโครงการ ดงันี้ 
 

เกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 6 เดือนก่อนหน้า วาระท่ี 2: 
โครงการ
สระแก้ว 

วาระท่ี 3 
โครงการ

สมุทรสงคราม 

รวม 

รอ้ยละ 47.57 18.12 19.00 84.69 
 

การไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัในวาระที ่2 และ 3 นี้ไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยว
โยงกนั พ.ศ. 2546 

เมื่อพจิารณาขนาดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัรวมทัง้ 2 โครงการดว้ยวธิกีารค านวณตามเกณฑต่์างๆ 
ภายใต้ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปโดยการค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่31 
มนีาคม 2559 ซึง่ไดร้บัการสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้พบว่าขนาดของรายการดงักล่าวมมีลูค่าสงูสุดเมื่อ
ค านวณตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึง่คดิเป็นร้อยละ 37.12 ของมูลค่าสนิทรพัยข์องบรษิทั อนึ่ง เมื่อรวม
ค านวณรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัที่เกดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืน ก่อนการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ จะท าให้
ขนาดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าสงูสุดเมื่อค านวณตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 
84.69 ของมลูค่าสนิทรพัยข์องบรษิทั เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่1 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัหรอืสงูกว่ารอ้ยละ 50 
แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 

อนึ่ง ในวาระที่ 2 นี้ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้มมีติ
อนุมตัแิละเหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์โดยมกี าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต์ (MW) ในพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแก้ว จ ากดั โครงการ
ตัง้อยู่ที ่ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ และมมีลูค่าเงนิลงทุนเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 321.9 ลา้น
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บาท โดยภายใต้มติ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะต้องเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 
ธนัวาคม 2559 รายละเอยีดตามทีป่รากฏในสารสนเทศเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 

ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาขนาดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัในวาระที ่2 นี้ดว้ยวธิกีารค านวณตามเกณฑต่์างๆ 
ภายใต้ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปโดยการค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่31 
มนีาคม 2559 ซึง่ไดร้บัการสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้พบว่าขนาดของรายการดงักล่าวมมีลูค่าสงูสุดเมื่อ
ค านวณตามเกณฑม์ูลค่าสิง่ตอบแทนซึง่คดิเป็นร้อยละ 18.12 ของมูลค่าสนิทรพัยข์องบรษิัท อนึ่ง เมื่อรวมค านวณ
รายการได้มาซึ่งสนิทรพัยท์ี่เกดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ จะท าให้ขนาดของรายการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าสงูสุดเมื่อค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 65.69 ของมูลค่า
สนิทรพัยข์องบรษิทั เขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที ่1 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัหรอืสงูกว่ารอ้ยละ 50 แต่ต ่ากว่ารอ้ย
ละ 100 โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิของรายการตามสารสนเทศเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 
2) และรายงานความเหน็ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติอนุมตัิการเข้าลงทุนในโครงการดงักล่าว เนื่องจากเห็นว่า
โครงการดงักล่าวมีศกัยภาพที่จะสร้างรายได้ให้กบับริษัทอย่างต่อเนื่องภายหลงัจากที่ ได้เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิ
พาณิชย ์(SCOD) แลว้ ดงันัน้ จงึเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนในโครงการ
ดงักล่าวตามขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลขา้งตน้ 

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รบัอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัให้บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี์ 2 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์ก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์(MW) ในจงัหวดัสมุทรสงคราม 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล: ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2559 ซึง่ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที ่11 กรกฎาคม 2559 
ไดม้มีตอินุมตัแิละเหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี 2 จ ากดั 
(“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ โดยมกี าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต์ (MW) ในพื้นที่ของสหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากดั โครงการตัง้อยู่ที่ 
ต าบลยีส่าร อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม และมมีูลค่าเงนิลงทุนเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 337.5 ลา้นบาท โดย 
ภายใต้มติ กกพ. ที่เกี่ยวขอ้ง บรษิัทย่อยจะต้องเริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ (SCOD) ภายในวนัที่ 30 ธนัวาคม 
2559 รายละเอยีดตามทีป่รากฏในสารสนเทศเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 

ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาขนาดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัในวาระที ่3 นี้ดว้ยวธิกีารค านวณตามเกณฑต่์างๆ 
ภายใต้ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปโดยการค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่31 
มนีาคม 2559 ซึง่ไดร้บัการสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้พบว่าขนาดของรายการดงักล่าวมมีลูค่าสงูสุดเมื่อ
ค านวณตามเกณฑม์ูลค่าสิง่ตอบแทนซึง่คดิเป็นร้อยละ 19.00 ของมูลค่าสนิทรพัยข์องบรษิัท อนึ่ง เมื่อรวมค านวณ
รายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี้ และรายการในวาระที่ 2 
ขา้งต้น จะท าใหข้นาดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยม์มีูลค่าสงูสุดเมื่อค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 
ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 84.69 ของมลูค่าสนิทรพัยข์องบรษิทั เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่1 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัหรอื
สงูกว่ารอ้ยละ 50 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิของรายการตามสารสนเทศเกีย่วกบัการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัย ์(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) และรายงานความเหน็ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติอนุมตัิการเข้าลงทุนในโครงการดงักล่าว เนื่องจากเห็นว่า
โครงการดงักล่าวมีศกัยภาพที่จะสร้างรายได้ให้กบับริษัทอย่างต่อเน่ืองภายหลงัจากที่ได้เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิ
พาณิชย ์(SCOD) แลว้ ดงันัน้ จงึเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนในโครงการ
ดงักล่าวตามขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลขา้งตน้ 

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รบัอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีระยะสัน้ และ/หรือ ระยะยาวในรูปแบบของตัว๋แลกเงิน 
(Bill of Exchange : B/E) และ/หรอื หุ้นกู้ (Bond) ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล: ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2559 ซึง่ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที ่11 กรกฎาคม 2559 
ไดม้มีตอินุมตัแิละเหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะ
สัน้ และ/หรอื ระยะยาวในรปูแบบของตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange : B/E) และ/หรอื หุน้กู ้(Bond) ภายใตว้งเงนิรวม
ไม่เกนิ 1,500 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

วตัถุประสงค ์ เพื่อใชใ้นการลงทุนขยายธุรกจิ เพื่อใชช้ าระคนืหนี้เงนิกู้ และ/หรอื ตัว๋แลกเงนิระยะสัน้
ทีค่รบก าหนดไถ่ถอน ช าระคนืหนี้เงนิกูย้มื รวมทัง้ใชเ้ป็นเงนิหมนุเวยีนของบรษิทั 

ประเภทตราสาร 

 

ตราสารประเภทตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange : B/E) และ/หรอื หุน้กู ้(Bond) ทีจ่ะ
ออกและเสนอขายเป็นตราสารชนิดระบุชื่อผูถ้อื และ/หรอื ไม่ระบุชื่อผูถ้อื ซึง่อาจมี
ประกนั และ/หรอื ไมม่ปีระกนัทกุประเภท (ยกเวน้หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ประเภทดอ้ย
สทิธ ิและ/หรอื ไม่ดอ้ยสทิธแิละอาจม ีและ/หรอื ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ตามทีจ่ะไดร้บั
อนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) 
ตามทีก่ฎหมายก าหนดต่อไป 

สกุลเงนิ สกุลเงนิบาท และ/หรอื สกุลเงนิต่างประเทศทีเ่ทยีบเท่า 

วงเงนิ จ านวนเงนิตน้ของตราสารหนี้ทีอ่อก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกนิ 1,500 ลา้นบาท 

อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กบัภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายในแต่ละคราว 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด บรษิทัมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนตราสารหนี้คนืก่อนก าหนด และ/หรอื ผูถ้อืตราสารหนี้
อาจมหีรอืไมม่สีทิธขิอไถ่ถอนตราสารหนี้คนืก่อนก าหนด ทัง้นี้ เป็นไปตามขอ้ตกลง
และเงื่อนไขของการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว โดยปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบั หรอื หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืกฎระเบยีบอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่มผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขายตราสารหนี้นัน้ๆ 

อายุของตราสาร ตามทีจ่ะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขาย
ตราสารหนี้หรอืตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของตราสารหนี้ทีอ่อกในคราวนัน้ๆ ทัง้นี้ให้
อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
และ/หรอื คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืประกาศหรอืกฎระเบยีบอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ทีม่ผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละคราว 
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การเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศกไ็ด ้ใหก้บัผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement : PP) และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรอื ผูล้งทุน
สถาบนัต่างประเทศ และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญ่ (Institution Investors or High Net 
Worth : II & HNW) และ/หรอื ประชาชนทัว่ไป โดยอาจแบง่ขายเป็นรุ่นเดยีวหรอื 
หลายรุ่น และ/หรอื ในลกัษณะหมุนเวยีน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขาย
แยกต่างหากจากกนักไ็ด ้ทัง้นี้ โดยปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑข์อ้บงัคบั หรอื 
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และ/หรอื คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืกฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มผีลใช้
บงัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขาย 

เงื่อนไขอื่นๆ กรณีทีบ่รษิทัไดไ้ถ่ถอน หรอื ช าระคนืเงนิตน้ของตัว๋แลกเงนิ และ/หรอื หุน้กูท้ีไ่ดอ้อก
ภายในจ านวนรวมทีไ่ดร้บัอนุมตัขิา้งตน้ บรษิทัสามารถออกตัว๋แลกเงนิ และ/หรอื หุน้
กูท้ดแทนเพิม่เตมิไดภ้ายใตเ้งื่อนไขและวงเงนิทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 

 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 เพื่อพจิารณา
อนุมตัมิอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื กรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจใน
การด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดงักล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการพจิารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นๆ ของตราสารหนี้ทีจ่ะ
ออกในแต่ละคราว เช่น อายุ มลูค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ วธิกีารออกและเสนอขาย วธิกีาร
จดัสรร รายละเอยีดการเสนอขาย  การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถ้อืตราสารหนี้ และ/หรอื นายทะเบยีนตราสารหนี้ เป็นตน้ การ
ลงนามในสญัญาและเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรใหเ้สนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารออก
และเสนอขายตราสารหนี้ระยะสัน้ และ/หรอื ระยะยาวในรูปแบบของตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange : B/E) และ/หรอื
หุ้นกู้ (Bond) เพื่อใช้ช าระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ ตัว๋แลกเงินระยะสัน้ที่ครบก าหนดไถ่ถอน ช าระคืนหนี้เงินกู้ยมื 
รวมทัง้ใชเ้ป็นเงนิหมุนเวยีนของบรษิทั ภายใตว้งเงนิรวมไม่เกนิ 1,500 ลา้นบาท 

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รบัอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5        พิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จงึเรยีนมาเพื่อขอเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าว หากผูถ้อืหุน้ท่านใดไม่สามารถ
ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองและประสงคท์ีจ่ะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมครัง้นี้ โปรดมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นหรอืนายสุวทิย์ สงิหจนัทร์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รบัมอบฉันทะแทน โปรดพจิารณาประวตัิ
กรรมการที่เป็นตวัแทนในการรบัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น (สิง่ที่ส่งมาด้วย 7) โดยกรอกขอ้ความและลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบ
ฉนัทะทีแ่นบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมฉบบันี้ และมอบใหเ้ลขานุการบรษิทัก่อนเวลาเริม่ประชุม และเพื่อใหก้ารลงทะเบยีนเขา้
ร่วมประชุมเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและสะดวกรวดเรว็ บรษิทัจะเปิดใหท้่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบยีนไดต้ัง้แต่เวลา 
13.00 น. ของวนัประชุม 
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อนึ่ง ให้ก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุน้ที่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2559 ในวนัองัคารที ่26 กรกฎาคม 
2559 (Record Date) และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดย
วธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัพุธที ่27 กรกฎาคม 2559 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัประการใด กรุณาตดิต่อ แผนกเลขานุการบรษิทั  หมายเลขโทรศพัท ์
02-993-8982 ต่อ 5555 
 
 
 
 ขอแสดงความนบัถอือยา่งสงู 
 

 
 (นายภาณุ  ศตีสิาร) 
 ประธานกรรมการบรษิทั 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


