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วันท่ี 28 มิถุนายน 2556 
 

เรื่อง ขอเชิญประชมุผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  ครั้งที่ 1/2556 

เรียน ท่านผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ส าหรับแบบ ก และ แบบ ค สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ 
     ของบรษิัทฯ www.spcg.co.th) 
2. เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
3. ข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
4. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
 

       บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใคร่ขอเชิญประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่  15  กรกฎาคม  2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9  ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
  เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1 (SPCG–W1)  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการลงทุนและพัฒนาโซล่าฟาร์มรวมทั้งส้ิน 36 
โครงการ โดยจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยจ านวน 36 บริษัท ขนาดก าลังการผลิตรวมประมาณ 260 เมกะวัตต์     ซึ่งทุก
โครงการจะได้รับรายได้ส่วนเพิ่ม (Adder) 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีก าหนดที่ต้องเริ่มจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าที่ได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายในเดือนตุลาคม 2556 มูลค่าการ
ลงทุนรวมของทั้ง 36 โครงการประมาณ 22,000 ล้านบาท  จากเดิมที่ได้ประมาณการงบการลงทุนไว้ที่ประมาณ 
25,000 ล้านบาท  

ในการนี้บริษัทฯ ต้องจัดหาเงินทุน (Equity) เฉพาะในส่วนของบริษัทฯ เพื่อลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 36  บริษัท
เป็นจ านวนเงินประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีแหล่งการจัดหาเงินทุน ดังนี้ 

ล าดับ แหล่งเงนิทนุ 

จ านวนเงนิ
ที่ได ้ รายละเอียด 

(ล้านบาท) 
1 ทุนจดทะเบียนของบริษัท โซลา่ เพาเวอร์ จ ากดั 450 เป็นเงินทุนจากกลุ่มผู้ก่อตัง้กจิการ โซล่าฟาร์ม 

2 ทุนจดทะเบียนเดมิของบริษัท STEEL* 50 บริษัทเดิมก่อนการควบรวมกจิการ 
3 เสนอขายหุ้นต่อประชาชนท่ัวไป 60 ล้านหุน้ 

ราคาหุ้นละ 21 บาท 
1,200 เป็นจ านวนเงินสุทธิหลังหักคา่ใชจ้่าย โดยมีการออก  

SPCG-W1 ในช่วงเวลาดงักล่าวด้วย 
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ล าดับ แหล่งเงนิทนุ 

จ านวนเงนิ
ที่ได ้ รายละเอียด 

(ล้านบาท) 
 
4 เงินกูเ้พื่อใช้เป็นส่วนทุนจากสถาบันการเงิน      

2 แห่ง (Equity  Financing) 

 
3,300 

เงื่อนไขส าคัญ 
1) ต้องน าไปใช้เป็นเงินทุน (Equity) ในการพัฒนา  
โซล่าฟาร์ม 36  โครงการเท่านั้น และห้ามน าไปใช้ใน 

 วัตถุประสงค์อื่นๆ 
 

 2) ห้ามจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น  

ทั้งนี ้ต้องคงเงื่อนไขตามข้อ 1) และ 2) จนกว่าบริษัท
จะช าระคืนเงินกู้ส่วนทุน (Equity)ให้แล้วเสร็จก่อน 
 
3) อัตราดอกเบี้ยในปี 2556 เท่ากับ MLR ถึง 
MLR+3 และจะต้องช าระอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อย
ละ 1 ในปีถัดไป 
      
  
      
      

 รวมเป็นจ านวน    5,000  
* STEEL  คือบริษัท สตีล อินเตอร์เทค จ ากัด(มหาชน) 

เพื่อให้สามารถระดมเงินมาช าระคืนเงินกู้ส่วนทุน (Equity Financing) ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูงกว่าเงินกู้ที่ใช้
พัฒนาโครงการ (Project Finance) ให้แก่สถาบันการเงินได้เร็วขึ้น จึงได้พิจารณาแนวทางการจัดหาเงินทุนโดยใช้
เครื่องมือทางการเงินต่างๆ  ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หุ้นกู้  รวมทั้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นของผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ(SPCG-W1) ให้เร็วกว่าก าหนดเดิมเพื่อน ามาช าระหนี้ส่วนทุนน้ัน มีต้นทุนทางการเงินที่
ดีที่สุดส าหรับผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ท าให้บริษัทฯ จะได้รับเงินไปใช้ช าระหนี้เงินกู้ส่วนทุนเพิ่มอีก 280 ล้านบาท และยัง
ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถน าเงินสดที่ต้องส ารองไว้ใช้หนี้เงินกู้โครงการที่เชื่อมโยงจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วที่
ธนาคารก าหนดให้เก็บส ารองไว้โดยไม่มีดอกเบี้ยอีกจ านวนไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ไปใช้ช าระคืนหนี้ส่วนทุน
เพิ่มเติมได้ 

   ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 15 
กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงแก้ไขวันใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จากเดิม
ที่บริษัทได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SPCG–W1) 
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) จ านวน 279,999,581 หน่วย โดยก าหนดให้วันใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ       
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ตรงกับวันครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งได้แก่วันที่ 2 มีนาคม 2558 ในกรณี
ที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เล่ือนวันใช้สิทธิเป็นวันท าการสุดท้าย
ก่อนหน้าวันใช้สิทธิ นั้น  เป็น ก าหนดให้วันใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี ้

 ช่วงที่ 1 ก าหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันท่ี 25-31  กรกฎาคม 2556   
 ช่วงที่ 2 ก าหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันท่ี 26-30  สิงหาคม 2556     

 ช่วงที่ 3 ก าหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันท่ี 24-30  กันยายน 2556 
 ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เล่ือนวันใช้สิทธิเป็นวันท ากา ร   
สุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ   

การด าเนินการข้างต้นของบริษัทฯ เป็นการด าเนินการสืบเนื่องจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เร็ว
กว่าที่ก าหนดไว้เดิม จะส่งผลต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะมี Dilution เร็วกว่าเดิม บริษัทจึงได้จัดให้มีการเรียกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เพื่อให้มีการลงมติในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 แล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการเสนอต่อที่ประชุม   
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงวนัใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวต่อไป  

ทั้งนี้ ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ านาจด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ
การใช้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

อนึ่ง บริษัทก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ส าหรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ ช่วงที่ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม    
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/2556 ให้แก้ไขวันใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติเปล่ียนแปลงแก้ไขวันใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จากเดิม
ที่ก าหนดให้วันใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตรงกับวันครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ซึ่งได้แก่วันที่ 2 มีนาคม 2558 ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้เล่ือนวันใช้สิทธิเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ เป็น ก าหนดให้วันใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

 ช่วงที่ 1  ก าหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันท่ี 25-31  กรกฎาคม 2556   
 ช่วงที่ 2  ก าหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันท่ี 26-30  สิงหาคม 2556     

 ช่วงที่ 3  ก าหนดวันใช้สิทธิระหว่างวันท่ี 24-30  กันยายน 2556  
ในกรณีท่ีวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เล่ือนวันใช้สิทธิเป็นวันท าการ
สุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ 

 

ทั้งนี้ ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ านาจด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ
การใช้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
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และก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ส าหรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ช่วง
ที่ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/2556 ให้แก้ไขวันใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  

 
 

วาระที่ 2  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะ
เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/ 2556 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อ 
ตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธิปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 25 มิถุนายน 2556 

ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม
ดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบ
หลักฐานประกอบตามที่ก าหนดในหมายเหตุข้างท้ายนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
หรือน าไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม  
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกมอบฉันทะได้ โดยได้แสดงข้อมูล
ชื่อ อายุ ที่อยู ่และการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิคราวนี้ตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 แล้ว 
       

                                                                                                  ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                    
                                                                                      (นางสาววันดี กุญชรยาคง)          

                                                                                                     ประธานกรรมการ  
 

หมายเหต ุ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้ารว่มประชุม กรุณาด าเนินการดังนี้ 

1.  หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุม 

1.1 กรณผู้ีถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลธรรมดา 

โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นชาวต่างประเทศ) 
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1.2 กรณผู้ีถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่เป็นนิติบุคคล 

ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล โปรดแสดงหนังสือส าคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรอง  
ตราประทับ(ถ้ามี) และบัตรประจ าตัวของผู้มีอ านาจกระท าการแทนท่ีเข้าร่วมประชุม 

2. หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม 
กรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าห้องประชุม 

 ก) หนังสือมอบฉันทะที่ลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

 ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ (ผู้มอบฉันทะ) และในกรณีนิติบุคคล กรุณา
แสดงหนังสือส าคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรอง และ/หรือหนังสือมอบอ านาจพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการมอบอ านาจ (ถ้ามี) เพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

 ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ 

3. หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท ในกรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ท่าน 
กรุณาติดอากรแสตมป์เพิ่มส าหรับผู้รับมอบฉันทะที่เพิ่มอีกจ านวน 20 บาทต่อท่าน 

4. ส าเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
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สารบัญสิ่งที่ส่งมาด้วย 
แนบท้ายหนงัสือเชิญประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งทื่ 1/2556 

 
                              หน้า 

1. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 7 
2. เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/2556 

2.1  ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
2.2  นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ   

12 

3. ข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 13 
4. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 16 
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       แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข.                 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

Proxy Form B. 
(แบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

(Proxy Form containing specific details) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550  

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  
--------------------- 

เขียนที่    
Written at 
วันท่ี            เดือน           พ.ศ.         
Date Month Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า                                                    สัญชาต ิ                                             
      I/We                       Nationality   

อยู่บ้านเลขที่                         ถนน                                                ต าบล/แขวง                                   
Reside at          Road                                                      Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต                                 จังหวัด                                                  รหัสไปรษณีย์                               
Amphoe/Khet                                    Province                                                 Postal Code 
 

(2)  เป็นผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธขิองบริษัท เอสพีซจีี จ ากัด (มหาชน)  
      being a Warrant-holder of SPCG Public Company Limited  

โดยถือใบส าคัญแสดงสิทธจิ านวนท้ังส้ินรวม                              หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                        เสียง ดงันี้  
holding the total amount of  warrants                             Unit, and having the right to vote equal to             votes as follows: 
    

(3)  ขอมอบฉันทะให ้  
       Hereby appoint  

  (1)                             อายุ          ปี อยู่บ้านเลขที ่                   
       age   years, reside at 

ถนน                          ต าบล/แขวง                         อ าเภอ/เขต                             
Road  Tambol/Khwaeng   Amphoe/Khet  
จังหวดั                       รหัสไปรษณีย์                                           หรือ 
Province  Postal Code                                               , or 

  (2) อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที ่  
       age years, resides at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จังหวดั  รหัสไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code                                               , or 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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   (3) อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขที ่  
       age years, resides at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จังหวดั  รหัสไปรษณีย์  
Province  Postal Code   

หรือ    นายเกียรติชัย  พงษ์พาณิชย์ ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
อาย ุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที ่40/9 ถนนเทศบาลนิมติรใต้ ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ี
เสนอในการประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/2556 
 or Mr. Kiatichai Pongpanich  Position Chairman of Audit committee and Independent Director  
age 70 years,resides at 40/9 Tessaban Nimittai Road,Prachaniwat 1,Khwaeng Ladyao ,Khet Jatujak, Bangkok. The Director has    
no interest in the proposed Agendas in the Meeting of Warrant-holders No. 1/ 2013. 

 หรือ   ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์  ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/373 ซอยพฤกษชาติ แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/2556 

or   Assist. Prof. Dr. Siripong Preutthipan Position Independent Director and Member of the Audit Committee,     
age 49 years, resides at 99/373 Soi Prueksachart, Khwaeng/Khet Sapansung, Bangkok.  The Director has no interest in the 
proposed Agendas in the Meeting of  Warrant-holders No. 1/2013. 
         คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the  Meeting of Warrant-holders   
   ครั้งที่ 1/2556                            ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556   เวลา 14.00 น. 
   No. 1/2013                      on 15 July 2013      at 2.00 p.m. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน 
เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
At  Meeting Room, 3rd floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Huay Kwang, 
Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

(4)   ข้าพเจา้ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี้ ดังนี ้
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

       วาระที่ 1 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเปลี่ยนแปลงวนัใช้สทิธขิองใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุน้สามัญของบริษทั  
    เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1 (SPCG–W1) 

     Agenda No. 1  Re: To consider and approve the amendment of exercise date of Warrant representing 
the right to purchase ordinary shares of  SPCG Public Company Limited No. 1      
(SPCG-W1) 

      (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem  
      appropriate in all respects. 
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     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 
                  (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
        Approve                             Disapprove                                     Abstain 

 

      วาระที่ 2     พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 Agenda No. 2  Re: To consider other matters, if any 
   

       (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem  
   appropriate in all respects. 

       (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 
                   (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เหน็ด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve             Disapprove      Abstain 
 

 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 

   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and 
shall not be my/our voting as a Warrant-holder. 

 

(6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                         In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 
 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแตก่รณทีี่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to 
my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 

ลงชื่อ/Signed        ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(              ) 

 
 

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(               ) 
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ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 
 

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

หมายเหต ุ
Remarks 
 
1. ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่  

สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
  The Warrant-holders appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split    
  the number of Unit to several proxies for splitting votes. 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ         
    หนังสืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor 
may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the Warrant-holder of SPCG Public Company Limited 
 
ในการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ                                                                                                      
In the meeting of  the Warrant-holder 
ครั้งที่ 1/ 2556                      ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556                  เวลา 14.00 น. 
No.1/ 2013                                on 15 July 2013                      at 2.00 p.m. 

ณ ห้องประชุม  ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
at Meeting Room 3rd floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Huay Kwang, 
Bangkok 
 
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

 วาระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร                            
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
                      Approve         Disapprove     Abstain 
 

 วาระท่ี                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร                     
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

   (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
                      Approve         Disapprove     Abstain 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

เอกสารแนบท้ายหนงัสือเชิญประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิ 
 
2.1 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธ ิ
 
1. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที ่40/9 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ ถนนประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธใินครั้งนี้ 
 
2. ผศ.ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที ่99/373 ซอยพฤกษชาติ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธใินครั้งนี้ 

 
 

2.2  นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้  
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ  บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  

2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ  บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา  
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง       
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 

5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ บริษัทฯ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 

ข้อก าหนดสิทธิและเงือ่นไขของใบส าคัญแสดงสทิธิ เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธ ิ
 
10 การแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
10.1 การแก้ไขในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญหรือท่ีต้องด าเนินการให้เป็นตามกฎหมาย 
การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สาระส าคัญของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือเรื่อง

ที่เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ท าให้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยลง
หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือค าส่ังที่มีผลบังคับท่ัวไป หรือประกาศหรือข้อบังคับของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องให้
บริษัทฯ กระท าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ทั้งนี้ การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบส าคัญแสดงสิทธิและไม่แก้ไขเปล่ียนแปลง
ราคาและอัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นเป็นการเปล่ียนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ก าหนดในข้อ 4 

10.2 การแก้ไขเปล่ียนแปลงในกรณีอ่ืน 
การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 10.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และมติที่ประชุม   

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.6 หรือข้อ 11.9 แล้วแต่กรณี 
10.3 การแจ้งการแก้ไขเปล่ียนแปลง 
บริษัทฯ จะแจ้งไปยังผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทุกรายถึงการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิดังกล่าวในข้อ 10.1 หรือ 10.2 

และจะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเปล่ียนแปลงให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิภายใน  15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็น
หนังสือจากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ และบริษัทฯ จะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่เปล่ียนแปลงดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิภายในวันท าการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  และจัดส่ง
ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

10.4 การแก้ไขเปล่ียนแปลงต้องไม่ขัดกฎหมาย 
ทั้งนี้ การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกันและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 
11 การประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
11.1 การเรียกประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธ ิ
บริษัทฯ ต้องเรียกประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงโดยเร็วภายใน 30 วันนับ

แต่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดังต่อไปนี้ 
(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิในสาระส าคัญไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ถือใบส าคัญแสดง

สิทธ ิตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 10.2 
ทั้งนี ้บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอให้แกไ้ขข้อก าหนดสิทธิในเรื่อง อัตราการใช้สิทธิ  อันจะ

เป็นผลกระทบในด้านลบต่อสิทธิ และ/หรือ ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือที่ผิดไปจากเงื่อนไขที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ได้ลงมติไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากกที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการขอเสนอแก้ไขในเรื่องดังกล่าว 

(ข) หากมีเหตุการณ์ส าคัญ ที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยส าคัญหรือ
ความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อก าหนดสิทธ ิ
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ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่ด าเนินการเรียกประชุมภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวใน (ก) หรือ (ข) 
ข้างต้น ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีถือใบส าคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ยังมิได้มีการใช้สิทธิ สามารถที่จะร้องขอให้บริษัทฯ ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิด าเนินการจัดการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้
และบริษัทฯ จะต้องจัดประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าว  

ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธ ิบริษัทฯ อาจท าการปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิของผู้ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน  14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกีย่วกับการปิดสมุดทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันท าการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ผ่านทาง
ระบบเผยแพร่ข้อมูลส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

11.2 หนังสือเชิญประชุม 
ในการเรียกประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุม (ซึ่งระบุสถานท่ี วัน และเวลา และเรื่องที่จะ

พิจารณาในที่ประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิตามสมุดทะเบียนทุกรายที่ยังสามารถใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิได้ และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิในวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 

11.3 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้  
(ก) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและตัวแทนของบริษัทฯ 
(ข) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิรายอื่น หรือบุคคลใดๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้า

ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดท าหนังสือมอบฉันทะตามที่นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิก าหนด และ
จัดส่งให้ผู้รับมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี ้ผู้รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  

(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับ
การร้องขอจากบริษัทฯ ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อท าการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม 

(ง) บุคคลใดๆ ที่ประธานในท่ีประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ 
11.4 องค์ประชุม 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 

(ถ้ามี) ซึ่งถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นจ านวนผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 30 ราย และไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิ เข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ได้มีการเรียกประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง แต่จ านวนผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีท่ีการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้บริษัทฯ นัดให้มีการ
ประชุมใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ก าหนดเป็นวันประชุมคราวก่อน โดยปฏิบัติตามข้อ 11.2 โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม แต่หากการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยการร้องขอของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีน้ีบริษัทฯ ไม่
จ าเป็นต้องเรียกประชุมใหม่ 

11.5 ประธานในที่ประชุม 
ให้ประธานกรรมการของบริษัทฯ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการคนอื่นของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (เรียง

ตามล าดับในกรณีที่บุคคลก่อนหน้าไม่เข้าร่วมประชุม) ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
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11.6 มติที่ประชุม 
(ก) การลงมติในเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดสินโดยการชูมือ หรือลงคะแนนเสียงตามที่

ประธานในที่ประชุมก าหนด ซึ่งผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่  
โดยให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มี 1 เสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้ง
ในกรณีการลงมติโดยการชูมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในท่ีประชุมอาจมีในฐานะท่ีตนเป็นผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ หรือผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) มติของที่ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิในเรื่องต่างๆ จะต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

(ค) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
ทั้งนี้มติของที่ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะมีผลผูกพันผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทุกราย  ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุม

หรือไม่ก็ตาม 
11.7 รายงานการประชุม 
บริษัทฯ จะจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นใบส าคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือ

ใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใบส าคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม 
ทัง้นี้ ให้จัดเก็บรายงานการประชุมไว้กับบริษัทฯ รายงานดังกล่าว ซึ่งลงนามโดยประธานในที่ประชุมในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าถูกต้อง
และมตินั้นผูกพันผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นใบส าคัญแสดงสิทธิร้องขอ 
บริษัทฯ จะต้องจัดส่งส าเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิรายที่ร้องขอด้วย  โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนั้นๆ  

11.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรท้ังหมดที่เกิดขึ้นจากการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทุกครั้ง  
11.9 มติเป็นหนังสือแทนการประชุม 
ในกรณีที่จะต้องมีการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติไม่ว่าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด

สิทธิน้ี บริษัทฯ อาจขอให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท าความตกลงกันเป็นมติโดยการท าหนังสือแทนการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิเพื่อลงมติในเรื่องดังกล่าวได้ แต่มติดังกล่าวจะต้องมีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับ
เดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ และส่งมอบให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาไว้  

การลงมติตามวิธกีารท่ีก าหนดในข้อ 11.9 นี ้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่ส่งมาได้ เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ  

มติดงักล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่วา่จะลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบในมติ
ดังกล่าวหรือไม ่
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สิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 
แผนท่ีสถานท่ีประชุม - ห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
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