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1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู�ถือหุ�นทุกคนจะมีคะแนน
เสียงเท�ากับจํานวนหุ�นที่ตนถือ โดยให�นับหนึ่งหุ�นต�อหนึ่งเสียง 

2. กรณีผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตนเอง และผู�รับมอบฉันทะตามแบบที่
กฎหมายกําหนด ให�ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต�อไปนี้

ก�อนการลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระ ขอให�ท�านผู�ถือหุ�นลงลายมือชื่อ  
ในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให�เกิดความโปร�งใสในการลงคะแนน
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ก�อนการลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระ ขอให�ท�านผู�ถือหุ�นลงลายมือชื่อ  
ในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให�เกิดความโปร�งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ หากไม�มี ผู� ถือหุ�นท�านใด        
“ไม�เห็นด�วย” หรือ “งดออกเสียง” ให�ถือว�าผู� ถือหุ�น “เห็นชอบ” หรือ          
“เห็นด�วย” ตามจํานวนเสียงของท�าน ต�อมติที่นําเสนอ สําหรับผู�ถือหุ�นที่       
“ไม�เห็นด�วย” หรือ “งดออกเสียง” ให�ผู�ถือหุ�นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่
บริษัทจัดให� และยกมือให�เจ�าหน�าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
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ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ “ไม�เห็นด�วย” หรือ    
“งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส�วนที่เหลือจะถือว�าเปPน
คะแนนเสียงที่ “เห็นด�วย” สําหรับผู�ที่ออกเสียง “เห็นด�วย” ในวาระเหล�านี้ 
ขอให�เก็บบัตรลงคะแนนไว�ก�อน และส�งคืนแก�เจ�าหน�าที่ของบริษัทหลัง      
เสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เปPนการ
ลงคะแนนแบบเปQดเผย ไม�ใช�การลงคะแนนแบบลับ แต�มีการเก็บบัตร
ลงคะแนนผู�เข�าร�วมประชุมทั้งหมดเพื่อให�เกิดความโปร�งใส
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การลงคะแนนในลักษณะดังต�อไปนี้ ถือว�าการลงคะแนนดังกล�าว    
เปPนโมฆะ

1) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกว�าหนึ่งช�อง 
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน 
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ�าและไม�มีลายมือชื่อกํากับ 

ในกรณี ที่ท�านผู� ถือหุ�นต�องการแก� ไขการออกเสียงลงคะแนน              
โปรดขีดฆ�าของเดิม และลงชื่อกํากับทุกครั้ง 
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3. กรณีผู�ถือหุ�นที่ทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให�ผู�อื่น
เข�าร�วมประชุม หรือมอบฉันทะให�กรรมการ หรือกรรมการอิสระออกเสียง 
และกําหนดให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคTของ      
ผู�ถือหุ�น หรือผู�มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคTของ      
ผู�ถือหุ�น หรือผู�มอบฉันทะ

       ในกรณีของผู�ถือหุ�นต�างประเทศ ซึ่งแต�งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย
เปPนผู�รับฝาก และดูแลหุ�น สามารถแยกลงคะแนน “เห็นด�วย” “ไม�เห็นด�วย” 
หรือ “งดออกเสียง” คราวเดียวกันในแต�ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทําการ
ลงคะแนนเท�ากับจํานวนหุ�นที่ตนถือ
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4. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู�ถือหุ�น ให�ถือว�าหุ�นหนึ่ง      
มีเสียงหนึ่ง 

4.1 ในการพิจารณาวาระที่ 1 จะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียง 
ข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

4.2 ในการพิจารณาวาระที่ 2 จะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียง    
ไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม และ     
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม�นับเสียงของผู�ถือหุ�นที่มีส�วนได�เสีย
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4.3 ในการพิจารณาวาระที่ 3 จะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียง    
ไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม และ     
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. สําหรับผู�ถือหุ�นที่ประสงคTจะกลับก�อน หรือไม�อยู�ในห�องประชุม     
ในวาระใด ผู�ถือหุ�นสามารถใช�สิทธิของท�านได� โดยส�งบัตรลงคะแนนล�วงหน�า
ให�กับเจ�าหน�าที่ของบริษัท ก�อนออกจากห�องประชุม 
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6. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท วีระวงคT, 
ชินวัฒนT และเพียงพนอ จํากัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวภัทราภา 
พัฒนาภรณT เปPนพยานในการนับคะแนน 

7. ก�อนลงมติในแต�ละวาระ ท�านประธานจะเปQดโอกาสให�ผู�เข�าร�วม
ประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข�องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม      
โดยขอให�ผู�ถือหุ�น หรือผู�รับมอบฉันทะที่ต�องการซักถาม กรุณาแจ�งชื่อ และ
นามสกุล ให�ที่ประชุมทราบก�อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด�วยทุกครั้ง
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ในกรณีที่ผู�ถือหุ�นมีคําถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กําลัง
พิจารณาอยู� ขอความกรุณานําไปสอบถาม หรือให�ความเห็นในวาระอื่นๆ 
ในช�วงท�ายของการประชุม และขอความกรุณาท�านผู�ถือหุ�นให�ความเห็น หรือ
สอบถามอย�างกระชับ และงดเว�นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่
ซ้ํากัน เพื่อเปQดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นรายอื่นได�ใช�สิทธิด�วย จึงขอความกรุณา          
ผู�ถือหุ�นโปรดให�ความร�วมมือเพื่อให�การประชุมเปPนไปด�วยดี และเพื่อเปPนการ
บริหารการประชุมให�อยู�ในเวลาที่กําหนด



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น 
ประจําป_ พ.ศ. 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
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ข�อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได�จัดทํารายงานการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น 
ประจําป_ พ.ศ. 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยบริษัทได�ส�ง
สําเนารายงานการประชุมดังกล�าวให�แก�ผู�ถือหุ�นรับรอง โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส�งมาด�วยลําดับที่ 1



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น 
ประจําป_ พ.ศ. 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล�วเห็นว�ารายงาน         
การประชุมดังกล�าวได�ทําการบันทึกข�อมูลไว�โดยถูกต�อง และครบถ�วนแล�ว     
จึงเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผู� ถือหุ�นเพื่อพิจารณารับรองรายงาน           
การประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น ประจําป_ พ.ศ. 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

(วาระนี้จะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน) 



วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให�บริษัท พีทีจี โลจิสติกสT จํากัด ซึ่งเปPนบริษัทย�อยของบริษัท 
(บริษัทถือหุ�นร�อยละ 99.97) เข�าซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาม�า มารีน จํากัด
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ข�อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัท พีทีจี โลจิสติกสT จํากัด (“PTGLG”) ซึ่งเปPนบริษัท
ย�อยของบริษัท (บริษัทถือหุ�นร�อยละ 99.97 ของหุ�นที่จําหน�ายได�แล�วทั้งหมดของ 
PTGLG) มีแผนการลงทุนใน บริษัท อาม�า มารีน จํากัด (“AMA”) ซึ่งเปPนบริษัทที่
ประกอบกิจการให�บริการขนส�งสินค�าเหลวทางทะเลโดยเรือบรรทุกสินค�าเหลว (Liquid 
Tanker) และให�บริการขนส�งสินค�าเหลวทางบกโดยรถบรรทุกสินค�าเหลว (Liquid 
Tank Truck) ผ�าน บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกสT จํากัด (ซึ่งเปPนบริษัทย�อยที่ AMA      
ถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 99.99) โดย PTGLG มีความประสงคTที่จะเข�าซื้อหุ�นสามัญ      
เพิ่มทุนของ AMA จํานวน 518,000 หุ�น (มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 100 บาท) ในราคาหุ�นละ 
1,200 บาท คิดเปPนร�อยละ 32.01 ของหุ�นที่จําหน�ายได�แล�วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน
ของ AMA รวมเปPนเงินทั้งสิ้น 621.60 ล�านบาท โดยชําระเปPนเงินสดทั้งจํานวน 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให�นําเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�น    
เพื่อพิจารณาอนุมัติให� PTGLG ซึ่งเปPนบริษัทย�อยของบริษัท (บริษัทถือหุ�นร�อยละ 
99.97) เข�าซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนของ AMA จํานวน 518,000 หุ�น (มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ    
100 บาท) ในราคาหุ�นละ 1,200 บาท โดยคิดเปPนร�อยละ 32.01 ของหุ�นที่จําหน�าย     
ได�แล�วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนของ AMA รวมเปPนเงินทั้งสิ้น 621.60 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ พร�อมทั้งอนุมัติให�นําเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�น



วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให�บริษัท พีทีจี โลจิสติกสT จํากัด ซึ่งเปPนบริษัทย�อยของบริษัท 
(บริษัทถือหุ�นร�อยละ 99.97) เข�าซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาม�า มารีน จํากัด
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(วาระนี้จะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม�นับเสียงของผู�ถือหุ�นที่มี
ส�วนได�เสีย ทั้งนี้ ชื่อ และจํานวนหุ�นของผู�ถือหุ�นที่ไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 
ปรากฏตามข�อ 19. ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได�มาซึ่งสินทรัพยT และการเข�าทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท สิ่งที่ส�งมาด�วยลําดับที่ 2)



P. 16

ชื่อ และจํานวนหุ�นของผู�ถือหุ�นที่ไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

รายชื่อ จํานวนหุ�น จํานวนสิทธิออกเสียง สัดส�วน

1.  นางสาวจันทวรัจฉร� จันทรศารทูล 183,867,100 183,867,100 11.01
2.  นายพิทักษ� รัชกิจประการ 129,260,634 129,260,634 7.74
3.  นายพิพัฒน� รัชกิจประการ 75,633,400 75,633,400 4.53
4.  นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ 71,399,500 71,399,500 4.28
5.  นางสาวลภัสอร คชเสนี 60,324,400 60,324,400 3.61
6.  นางฉัตรแก,ว คชเสนี 34,069,000 34,069,000 2.04
7.  นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล 12,121,900 12,121,900 0.73
8.  นายเตชัส ภูชัชวนิชกุล 5,000,000 5,000,000 0.30
9.  นางสาวปุญญา ภูชัชวนิชกุล 5,000,000 5,000,000 0.30
10. นางกชกรณ� พิบูลธรรมศักดิ์ 3,581,200 3,581,200 0.21
11. นายสุนทร รัชกิจประการ 2,870,000 2,870,000 0.17
12. นางโชติกานาถ จันทรศารทูล 1,520,000 1,520,000 0.09



P. 17

ชื่อ และจํานวนหุ�นของผู�ถือหุ�นที่ไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

รายชื่อ จํานวนหุ�น จํานวนสิทธิออกเสียง สัดส�วน

13. นางทิพรัตน� รัชกิจประการ 690,000 690,000 0.04

14. นางสาวธัญธร รัชกิจประการ 650,000 650,000 0.04

15. นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล 485,274 485,274 0.03
16. นายเขมภพ คชเสนี 396,100 396,100 0.02
17. นางสาวนพสรัญ พิบูลธรรมศักดิ์ 388,100 388,100 0.02
18. นายปกเขตร รัชกิจประการ 322,500 322,500 0.02
19. นายสหัสชัย คชเสนี 307,300 307,300 0.02
20. นายพิศาล รัชกิจประการ 301,300 301,300 0.02
21. นายจักรชลัช พิบูลธรรมศักดิ์ 163,700 163,700 0.01
22. นายชลัฐ รัชกิจประการ 100,000 100,000 0.01
23. นายสมทัศน� พิบูลธรรมศักดิ์ 94,000 94,000 0.01
24. นายธราธร พิบูลธรรมศักดิ์ 50,000 50,000 0.00



P. 18

ชื่อ และจํานวนหุ�นของผู�ถือหุ�นที่ไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

รายชื่อ จํานวนหุ�น จํานวนสิทธิออกเสียง สัดส�วน

25. นางศรีสอางค� รัชกิจประการ 42,000 42,000 0.00
26. นางจุไรวรรณ หยวน 36,000 36,000 0.00
27. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ 30,000 30,000 0.00
28. นางพรสวรรค� รัชกิจประการ 26,000 26,000 0.00
29. นายสรเสกข� พิบูลธรรมศักดิ์ 24,300 24,300 0.00
30. นางสาวเพลินพรรณ รัชกิจประการ 20,000 20,000 0.00
31. นายพีรพัฒน� รัชกิจประการ 11,000 11,000 0.00
32. นางอิสส คชเสนี 5,011 5,011 0.00
33. นางวิสา พิบูลธรรมศักดิ์ 1,000 1,000 0.00
34. นายอรรถพล พิบูลธรรมศักดิ์ 2 2 0.00

รวมทั้งหมด 588,790,721 588,790,721 35.26



วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให�บริษัท พีทีจี โลจิสติกสT จํากัด ซึ่งเปPนบริษัทย�อยของบริษัท 
(บริษัทถือหุ�นร�อยละ 99.97) เข�าซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาม�า มารีน จํากัด

P. 19

 

 

การเข�าซื้อหุ�นเพิ่มทุน
บริษัท อาม�า มารีน จํากัด (AMA)



To become the nation’s leading full-service energy provider



วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให�บริษัท พีทีจี โลจิสติกสT จํากัด ซึ่งเปPนบริษัทย�อยของบริษัท 
(บริษัทถือหุ�นร�อยละ 99.97) เข�าซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาม�า มารีน จํากัด

P. 21

 

 
ทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ธุรกิจพลังงาน

สถานีบริการ
น้ํามัน

สถานีบริการ 
LPG

พลังงานทดแทน

เอทานอล    
B100
/CPO

พลังงานไฟฟkา

ธุรกิจ   
Non Oil



ปnจจัยแห�งความสําเร็จ (Key Success Factor)

Tank Farm 
in All Regions

Large Number of COCO 
Stations

Large Fleet Truck

High Membership Growth

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให�บริษัท พีทีจี โลจิสติกสT จํากัด ซึ่งเปPนบริษัทย�อยของบริษัท 
(บริษัทถือหุ�นร�อยละ 99.97) เข�าซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาม�า มารีน จํากัด 

P. 22



ความต�องการด�านโลจิสติกสTของบริษัทในอนาคต

เบนซิน
ดีเซล
LPG

เอทานอล
สินค�ามารTท

สินค�าร�านกาแฟ
อุปกรณTสถานี

P. 23

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให�บริษัท พีทีจี โลจิสติกสT จํากัด ซึ่งเปPนบริษัทย�อยของบริษัท 
(บริษัทถือหุ�นร�อยละ 99.97) เข�าซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาม�า มารีน จํากัด 
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ข�อมูลเบื้องต�น บริษัท อาม�า มารีน จํากัด (AMA) 

หัวข�อ รายละเอียด

ก�อตั้งบริษัท ป; 2539

ประเภทธุรกิจ ให,บริการขนส=งสินค,าทางทะเลและทางบก

ทุนจดทะเบียน 110  ล,านบาท

จํานวนหุ�น 1.1 ล,านหุ,น

ราคาพารT         100 บาทต=อหุ,น

ราคาเข�าซื้อ 1,200 บาทต=อหุ,น

บริษัทในเครือ AMA Logistics Co., Ltd  
(บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส� จํากัด)

กองเรือ เรือขนน้ํามัน 2,800 - 5,000 DWT 6 ลํา
ให,บริการขนส=งสินค,าเหลวทางทะเล โดยสินค,าหลักคือน้ํามันปาล�ม
ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต,

กองรถ รถบรรทุกน้ํามัน 43 คัน ให,บริการขนส=งสินค,าเหลวทางบกโดยรถบรรทุกสินค,าเหลว 
(Liquid Tank Truck) ในประเทศ

จํานวนพนักงาน 220 คน



กลุ�มผู�ถือหุ�นเดิม AMA

99.97%

32.01%  67.99%

99.99%

โครงสร�างการถือหุ�นหลงัการเข�าซื้อหุ�น

ทุนจดทะเบียนชําระแล�ว 161.80 ล�านบาท
(มูลค�าที่ตราไว� 100 บาท)

ทุนจดทะเบียนชําระแล�ว 40 ล�านบาท
(มูลค�าที่ตราไว� 100 บาท)

1.1 ล�านหุ�น0.518 ล�านหุ�น

P. 25

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให�บริษัท พีทีจี โลจิสติกสT จํากัด ซึ่งเปPนบริษัทย�อยของบริษัท 
(บริษัทถือหุ�นร�อยละ 99.97) เข�าซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาม�า มารีน จํากัด 



ประโยชนTจากการเข�าลงทุนใน AMA

ช=วยสนับสนุน       
การขยายธุรกิจ       
ของบริษัท

ช=วยลดภาระ          
การบริหารงาน     
ด,านขนส=งของบริษัท

สร,างผลตอบแทน

ที่ดีให,บริษัท

ช=วยลดความเสี่ยง
ในการดําเนินธุรกิจ

26

P. 26

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให�บริษัท พีทีจี โลจิสติกสT จํากัด ซึ่งเปPนบริษัทย�อยของบริษัท 
(บริษัทถือหุ�นร�อยละ 99.97) เข�าซื้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาม�า มารีน จํากัด 



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกหุ�นกู� ในวงเงินต�นหุ�นกู�     
ไม�เกิน 4,000 ล�านบาท

P. 27

 

ข�อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงคTที่จะออก และเสนอขายหุ�นกู�    
ในวงเงินต�นกู�ไม�เกิน 4,000 ล�านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจํานวนที่เทียบเท�า

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให�นําเสนอต�อที่ประชุม     
ผู�ถือหุ�นเพื่อพิจารณาอนุมัติออก และเสนอขายหุ�นกู� ในวงเงินต�นกู�ไม�เกิน 
4,000 ล�านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจํานวนที่เทียบเท�า โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ

(วาระนี้จะต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกหุ�นกู� ในวงเงินต�นหุ�นกู�     
ไม�เกิน 4,000 ล�านบาท

P. 28

 

 
การเสนอขายหุ�นกู� บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)

วัตถุประสงคT เพื่อใช�ในการดําเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัท 

วงเงิน วงเงินไม�เกิน 4,000 ล�านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจํานวนที่เทียบเท�า 

ลักษณะการออก ภายหลังบริษัทได�รับอนุมัติให�ออก และเสนอขายหุ�นกู� บริษัทจะทยอย
ออกหุ�นกู�ตามความจําเปPนต�องใช�เงิน เพื่อไม�ให�เกิดภาระทางการเงิน 
กับบริษัท 

กําหนดการ หากได�รับการอนุมัติ บริษัทคาดว�าจะสามารถเสนอขายหุ�นกู�ครั้งแรก
แล�วเสร็จภายในไตรมาส 1 ป_ 2559



วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี) 

P. 29

 



Thank You


