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เอกสารแนบ 5 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 9มีนาคม2558 
 

ข้าพเจ้า บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี3/2558 ซึง่

ประชมุเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2558 ระหวา่งเวลา 10.00 น. ถึง 15.00น. ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพย์”) เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้  

1. การลดทุนและเพิ่มทุน 

1.1 การลดทุน 

จากการท่ีบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนนัน้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทนุจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไว้

แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ได้ เม่ือหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ท่ีประชุม

คณะกรรมการจึงได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,338,827  บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 

720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 2,677,654 หุ้น 

มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

1.2 การเพิ่มทุน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 50,000,000 บาท จาก 719,587,309 บาท 

เป็น 769,587,309 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 100,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการ

เพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาท/หุ้น) 

รวม (บาท) 

แบบก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลง
สภาพ 

หุ้นสามญั 100,000,000 0.50 50,000,000 

แบบมอบ อ าน าจทั่ ว ไป  (General 
Mandate) 

- - - - 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวนไมเ่กิน100,000,000หุ้นมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50

บาทโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1. แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ 

 จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น ราคาขาย 

(บาท/หุ้น) 

วันเวลาจอง

ซือ้และช าระ

เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพ่ือรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพท่ี
เสนอขายแก่ผู้ลงทนุ
ในตา่งประเทศโดย
เฉพาะเจาะจง 
(Private 
Placement) 

ไมเ่กิน
100,000,000 

ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
เทา่กบั 10 บาทดงักลา่ว ไม่เข้าข่าย
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สจ. 
39/2551 เร่ือง การค านวณราคาเสนอ
ขายหลกัทรัพย์และการก าหนดราคา
ตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาต ่า โดยวนัท่ี
ก าหนดราคาเสนอขายคือวนัท่ี
คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระตอ่ท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นเพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ  
ซึง่จะไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคา
และราคาตลาดซึง่ก าหนดโดยใช้ราคา
ปิดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของ
บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเท
เทศไทยย้อนหลงั 15 วนัท าการ
ติดต่อกนั (ระหวา่งวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 
2558 ถงึวนัท่ี 5 มีนาคม 2558) ก่อนวนั
ก าหนดราคาเสนอขายเทา่กบั 8.46 
บาทตอ่หุ้น 

โปรดดสูิ่งท่ีสง่
มาด้วย 1 

โปรดดสูิ่งท่ี
สง่มาด้วย 1
และเง่ือนไข
อ่ืนๆ 
ด้านลา่ง 

 
เง่ือนไขอ่ืนๆ 
ท่ีประชมุคณะกรรมการได้อนมุตัิการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ
ข้างต้น ซึง่รวมถึงการเข้าเจรจา ท าความตกลง และการลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรร
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หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในค าขออนุญาตต่างๆ ค าขอผ่อนผันต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนและการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งรวมถึง
การติดต่อ การย่ืนค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารหรือหลกัฐานต่างๆ และการด าเนินการการติดต่อ และ/หรือ 
การกระท าอ่ืนใดต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือวตัถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่ว 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัตกิารจัดสรรหุ้น 

บริษัทฯ ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี2558เป็นวนัท่ี 27 เมษายน 2558 เวลา  13.00 น.  ณ ห้องบอลรูม 1 

ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษกดินแดง กรุงเทพฯ 10320โดยก าหนดวนัก าหนด

รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี2558ในวนัท่ี 27มีนาคม 2558(Record Date)

และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 30มีนาคม 2558 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทฯ จะต้องย่ืนจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุ

ช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทฯ จะต้องย่ืนค าขออนญุาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ส าหรับการ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง

สภาพ 

4.3 บริษัทฯ จะต้องย่ืนค าขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์เพ่ือขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนตามข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องภายหลงัจากท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็น

หุ้นสามญัของบริษัทฯ (ถ้ามีการใช้สิทธิดงักลา่ว) 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

5.1 เป็นเงินทนุส าหรับขยายธุรกิจในภมูิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศกมัพชูา ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจให้เช่า

ซือ้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแก่บุคคลทัว่ไป และให้เช่าซือ้รถคูโบต้าท่ีใช้ในการประกอบเกษตรกรรม ตัง้แต่ ปี 

2556 โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการให้สินเช่ือเช่าซือ้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศกัมพูชา 

(ฮอนด้ามีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจรถจกัรยานยนต์มากกว่าร้อยละ 80 ในประเทศกัมพูชา) และบริษัทได้ลง

นามในบันทึกข้อตกลงเพ่ือความร่วมมือกันในทางธุรกิจกับบริษัท สยามคูโบต้า จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ ผลิตอุปกรณ์
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การเกษตรชัน้น าในประเทศกัมพูชาและได้เร่ิมเปิดส านักงานเพ่ือให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้ในร้านค้าตัวแทน

จ าหน่ายสนิค้าของคโูบต้าในประเทศกมัพชูาแล้ว 

5.2   เป็นเงินทุนหมนุเวียนในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพ่ือให้มีสภาพคล่องทางการเงินสงูขึน้และ

สามารถเพิ่มเครือข่ายทางธุรกิจท่ีสง่เสริมธุรกิจของบริษัท เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และก าไรในอนาคต 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 เพิ่มความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการเงิน: หากนกัลงทนุใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทฯ จะไม่

ต้องใช้คืนเงินต้นแก่นกัลงทนุ นอกจากนี ้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพยงัท าให้บริษัทฯ มีทางเลือกในการระดมทนุท่ี

หลากหลายในอนาคต โดยสามารถออกได้ทัง้หุ้นกู้  หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เหมาะสมกบัแผนการลงทนุหรือ

การขยายธุรกิจในอนาคต 

6.2 ผลกระทบ (Dilution)ต ่าและไมเ่กิดทนัที: หากนกัลงทนุใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั จะ

เปรียบเสมือนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุท่ีราคาสงูกวา่ราคาตลาด ณ วนัท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ  

6.3 หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกโดยบริษัทฯ ในครัง้นี ้ไม่มีหลกัประกนัหรือผู้ค า้ประกนั ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่มีภาระผกูพนั

เพิ่มเติมในทรัพย์สินท่ีใช้ในการด าเนินงาน (operating assets) 

6.4 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้นี ้ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทฯ จะน าเงินท่ีจะได้รับจากหุ้นกู้แปลง

สภาพดงักล่าวไปใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา ซึ่งสามารถใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการ

ประกอบธุรกิจได้ ดงันัน้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จึงเปรียบเสมือนการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ(Natural 

Hedge) 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

ผู้ ถือหุ้นท่ีลงทนุในหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ทัง้ในรูปของเงินปันผลและมลูค่าของหุ้นท่ีอาจเพิ่มสงูขึน้ โดย

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยเช่ือมโยงกับผล

ประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี และต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลซึง่ต้องได้รับอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

7.2 ผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพท่ีได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญของบริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ตัง้แตไ่ด้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั และได้รับการจดทะเบียนเป็น

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารจัดสรรหุ้น 

 กรณีท่ีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ทัง้หมด บริษัทฯ คาดว่าผลกระทบสงูสดุท่ีอาจเกิดขึน้ต่อผู้ ถือ

หุ้นเดิมจะเป็นดงันี ้

 ผลกระทบด้านราคาที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Price Dilution) 

 ไม่มีผลกระทบด้านราคาท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากราคาแปลงสภาพท่ีก าหนดไม่ต ่ากว่าราคาตลาดซึง่ก าหนดจากราคา

ปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันท าการ ติดต่อกันก่อนวันท่ี

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการ

ออกหุ้นเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่เทา่กบั 8.46 บาท  

 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

 เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ซึง่สามารถใช้สิทธิซือ้

หุ้นสามญัได้ 343,404,252 หุ้น ดงันัน้ หากผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพทัง้หมด ตามจ านวนหุ้นรอง รับ 

100,000,000 หุ้น และหากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัทัง้จ านวน จะท าให้สิทธิในการลงคะแนนเสียง

ของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงทัง้สิน้ 443,404,252 หุ้น หรือ ไมเ่กินร้อยละ 28.81 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้จ านวน 

 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมตใิห้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1 การประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี3/2558 6 มีนาคม 2558 

2 วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี

2558(Record Date) 

27 มีนาคม 2558 

3 รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

30 มีนาคม 2558 

4 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี2558 27 เมษายน 2558 

5 ด าเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ กบักระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน14 วนันบั

แตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ 
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บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
 

ลงช่ือ_______________________________________กรรมการผู้ มีอ านาจ 
(นายสมชยั ลมิป์พฒันสิน) 

 
 

ลงช่ือ_______________________________________กรรมการผู้ มีอ านาจ 
(นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ) 

 

 

  




