หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง� ที� 1/2561

บริษทั จี แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที� 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น.
ลงทะเบียนตัง� แต่เวลา 12.00 น.
ห้องพิ มานแมน ชัน� 2
โรงแรม อนันตรา สยาม-กรุงเทพ
เลขที� 155 ถนนราชดําริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เพือ� ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ บั มอบฉันทะทีม� าร่วมประชุม
โปรดนําหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ
และบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนทีท� างราชการออกให้มาแสดง
เพือ� ยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย
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บริษทั จี แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
วันที� 22 ตุลาคม 2561

เรื�อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง� ที� 1/2561

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท จี แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

สิ�งที�ส่งมาด้ วย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ประชุมเมื�อวันที� 10 เมษายน 2561
2. สําเนาแบบรายงานการเพิ�มทุน (แบบ F53-4)
3. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ที�เกี�ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ข้ อมูลกรรมการอิสระ ที�เป็ นตัวแทนการรับมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้น
5. ขันตอนการลงทะเบี
�
ยน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
6. แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) ตามที�กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กําหนด
8. แผนที�ตงการจั
ั�
ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท จี แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) มีมติให้ จดั การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง� ที� 1/2561 ในวัน
อังคารที� 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องพิมานแมน ชัน� 2 โรงแรมอนันตรา สยาม-กรุ งเทพ เลขที� 155 ถนนราช
ดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื�อพิจารณาเรื� องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี �
วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2561 เมื�อวันที� 10 เมษายน 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : บริ ษัทฯ ได้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื�อวันที� 10 เมษายน 2561
โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมซึง� มีรายละเอียดปรากฏตามสิง� ที�สง่ มาด้ วยลําดับที� 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ เสนอผู้ถือหุ้นเพื�อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2561 เมื�อวันที� 10 เมษายน 2561 ซึ�งคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นว่า ได้ มีการบันทึกการประชุมไว้ อย่างครบถ้ วน และถูกต้ อง
แล้ ว
การลงมติ : วาระนี �ต้ องผ่านมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
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บริษทั จี แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
วาระที� 2 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริ ษัทฯ เพื�อเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)
วัตถุประสงค์ และเหตุ ผล : การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ�มทุนจํานวนไม่เกิ น 100,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้ ห้ ุนละ
0.50 บาท รวมเป็ นมูลค่าทัง� สิ �นไม่เกิ น 50,000,000 บาท เพื�อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Rights
Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทังจํ
� านวน ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ�มทุน โดย
เสนอขายในราคา 2.00 บาทต่อหุ้น และกําหนดให้ วนั ที� 13 พฤศจิกายน 2561 เป็ นวันกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสทิ ธิได้ รับการ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) สิง� ที�สง่ มาด้ วยลําดับที� 2
ทังนี
� � ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนัน� ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ จองซื �อหุ้นสามัญ
เพิ� ม ทุ น เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนตามอัต ราส่ ว นที� กํ า หนดไว้ ข้ า งต้ นได้ (Oversubscription) โดยผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม ที� จ องซื อ� หุ้ น
เกินกว่าสิทธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้นที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื�อมีห้ นุ ที�เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที�ได้ จองซื อ�
ตามสิทธิครบถ้ วนทังหมดแล้
�
วเท่านัน�
ในกรณี ท�ีมีห้ นุ สามัญเพิ�มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ในรอบแรกแล้ ว บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนที�เหลือดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมที�ประสงค์จะจองซื �อเกินกว่าสิทธิ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที�ได้ รับจัดสรรตามสิทธิ ดังนี �
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1)

ในกรณีที�มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ในรอบแรกมีจํานวนมากกว่าหรื อเท่ากับหุ้นที�ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื �อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที�เหลือดังกล่าว
ให้ แก่ผ้ ทู ี�จองซื �อเกินสิทธิและชําระค่าจองซื �อดังกล่าวทังหมดทุ
�
กราย ตามจํานวนที�แสดงความจํานงจองซื �อ
เกินกว่าสิทธิ

2)

ในกรณีที�มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
ในรอบแรก มีจํานวนน้ อยกว่าหุ้นที�ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื �อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที�เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ทู ี�
จองซื �อเกินสิทธิตามขันตอนดั
�
งต่อไปนี �
(ก)

จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ที� จองซื �อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายคูณด้ วยจํานวนหุ้นที�เหลือ จะได้ เป็ นจํานวนหุ้นที�ผ้ ทู ี� จองซือ�
เกินกว่าสิทธิ แต่ละรายมีสิทธิที�จะได้ รับจัดสรร ในกรณีที�มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
� �ง ทังนี
� �
จํานวนหุ้นที�ได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นที�ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื �อและชําระค่าจองซื �อแล้ ว

(ข)

ในกรณีท�ียงั มีห้ นุ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ (ก) ให้ ทําการจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี�จองซื �อเกินกว่า
สิทธิแต่ละราย และยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที� จองซื �อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายนัน� โดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนันคู
� ณด้ วยจํานวน
หุ้นที�เหลือ จะได้ เป็ นจํานวนหุ้นที�ผ้ ทู ี�จองซื �อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิที�จะได้ รับจัดสรร ในกรณีที�มี
เศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
� �ง โดยจํานวนหุ้นที�จะได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นที�ผ้ ถู ือหุ้น
แต่ละรายจองซื �อและชําระค่าจองซื �อแล้ ว ทังนี
� � ให้ ดําเนินการจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ทู ี�จองซื �อเกินกว่าสิทธิ
ตามวิธีการในข้ อ (ข) นี � จนกระทัง� ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
4

____

บริษทั จี แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�จองซื �อเกิ นกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้ างต้ นไม่ว่ากรณีใด จะต้ องไม่ทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นที�
จองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือครองหุ้นของบริ ษัทฯ ในลักษณะที�เพิ�มขึ �นจนถึงหรื อข้ ามผ่านจุดที�ต้องทําคํา
เสนอซื �อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ.12/2554 เรื� อง หลักเกณฑ์
เงื�อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ และในลักษณะที�เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจํากัดการถือหุ้นของคนต่าง
ด้ าว ตามที�ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง� ปั จจุบนั อนุญาตให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นในบริ ษัทฯ ได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวน
หุ้นที�ได้ ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
�
ษัทฯ
อนึ�ง หากยังมีห้ นุ สามัญเพิ�มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) และการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ�มทุนส่วนที�คงเหลือจากการเสนอขายทิง�
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื�อพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
� �นไม่เกิน 50,000,000 บาท
เพื� อเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น เดิม ตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Rights Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั ง�
จํานวน ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ�มทุน โดยเสนอขายในราคา 2.00 บาทต่อหุ้น และกําหนดให้ วนั ที� 13
พฤศจิกายน 2561 เป็ นวันกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิได้ รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Record Date)
ทังนี
� � มอบอํานาจให้ นายณัฐพล สารสาส และนายสเปญ จริ งเข้ าใจ หรื อบุคคลที�ได้ รับมอบอํานาจจาก นายณัฐพล
สารสาส และนายสเปญ จริ งเข้ าใจ เป็ นผู้มีอํานาจดําเนินการใดๆ ที�จําเป็ นและเกี�ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ�มทุนในครัง� นี � อํานาจดังกล่าวรวมถึงการกําหนดหรื อแก้ ไขเปลีย� นแปลงรายละเอียดและเงื�อนไขที�จําเป็ น และ/หรื อเกี�ยวข้ อง
กับ การออกและเสนอขาย และ/หรื อการจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ� ม ทุน ในครั ง� นี ไ� ด้ ทุก ประการภายใต้ เงื� อนไขของกฎหมายที�
เกี�ยวข้ อง โดยรายละเอียดดังกล่าวไม่จํากัดเพียงการแก้ ไขวันกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน การกําหนดระยะเวลาจองซื �อ
และการชํ าระเงิน ค่าหุ้นเพิ�มทุน เป็ นต้ น และให้ มีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรที�เกี� ยวเนื�อง เพื�อให้ การ
ดําเนินการดังกล่าวสามารถสําเร็ จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ ข้อมูล ติดต่อ จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ยื�น เอกเสาร
ต่างๆ ที� จํา เป็ น และ/หรื อ เกี� ย วข้ อ งกับ การออกและเสนอขายต่ อ สํานัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้ อง ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพิ�ม
ทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงมติ : วาระนี �ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
�
้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที� 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 ล้ านลาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 100,000,000 ล้ านบาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํ นวน 150,000,000 ล้ านบาท
วัตถุประสงค์ และเหตุ ผล : สืบเนื�องจากวาระที� 2 บริ ษั ทฯ ประสงค์ จะจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ�มทุน จํานวนไม่เกิ น
100,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
� �นไม่เกิน 50,000,000 บาท เพื�อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
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เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดที�ได้ แนบมานัน� เพื�อให้ สอดคล้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�ม
ทุน จึงได้ ขอให้ จดทะเบียนเพิ�มทุนของบริ ษัทฯ จํานวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 100,000,000 บาท
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 150,000,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ เสนอต่อที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื�อพิจารณาและอนุมตั ิการเพิ�ม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํ านวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํ านวน 100,000,000 บาท รวมเป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่จํานวน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บาท เพื�อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จํานวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
� �นไม่เกิน 50,000,000
การลงมติ : วาระนี �ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
�
้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที� 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. ซึ�งเกี�ยวกับทุน
จดทะเบียนและจํานวนหุ้น เพื�อให้ สอดคล้ องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื�อให้ สอดคล้ องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ดังมีรายละเอียดใน วาระที� 3
ข้ างต้ น บริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการ แก้ ไขเพิ�มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ
[4]. ซึ�งเกี�ยวกับทุนจดทะเบียนและจํานวนหุ้น เพื�อให้ สอดคล้ องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยให้ ใช้ ข้อความ
ต่อไปนี �แทน
ข้ อ [4]

ทุนจดทะเบียน
แบ่งเป็ น
แต่ละหุ้นมีมลู ค่าที�ตราไว้ ห้ นุ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

150,000,000 บาท (หนึง� ร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท
300,000,000 หุ้น (สามร้ อยล้ าน) หุ้น
0.50 บาท (ศูนย์จดุ ห้ าสิบ) บาท
300,000,000 หุ้น
- ไม่มี -

(สามร้ อยล้ าน) หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ� มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื�อให้ สอดคล้ องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้ างต้ น
ทังนี
� � มอบอํานาจให้ นายณัฐพล สารสาส และ นายสเปญ จริ งเข้ าใจ หรื อบุคคลที�ได้ รับมอบอํานาจจาก นายณัฐพล
สารสาส และ นายสเปญ จริ งเข้ าใจ เป็ นผู้มีอํานาจในการลงนามในคําขอ หรื อในเอกสารใด ๆ ที�เกี�ยวข้ องกับการจดทะเบียน
และการยื�นขอจดทะเบียนต่าง ๆ เพื�อการดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ การดําเนินการแก้ ไขเพิ�มเติม
หรื อเปลี�ยนแปลงคําขอหรื อข้ อความในเอกสารดังกล่าวที�เกี�ยวข้ องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ เพื�อการดังกล่ าว ที�ต้องยื�นต่อ
กรมพัฒ นาธุรกิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ รวมทัง� มีอํ านาจในการดํ าเนิ นการใด ๆ ตามที� จําเป็ นและเกี� ยวเนื� องกับการ
6
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ดําเนินการดังกล่าวตามที�เห็นสมควร และเพื�อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ และการตีความของหน่วยงาน
ราชการที�เกี�ยวข้ อง รวมทังตามคํ
�
าแนะนําหรื อคําสัง� ของนายทะเบียนหรื อเจ้ าหน้ าที�
การลงมติ : วาระนี �ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
�
้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที� 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯและหนั งสือบริคณห์ สนธิ
ข้ อ 3. ของบริษัทฯ เพื�อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เนื�องด้ วยบริ ษัทฯ กําลังเตรี ยมพร้ อมสําหรับการพัฒนาระบบภายในต่าง ๆ รวมทังการ
�
ประสานงานระหว่าง บริ ษัทฯ และคูค่ ้ าของบริ ษัทฯ เพื�อรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุง่ เน้ นการทําธุรกรรมทางมือถือ
หรื อ แนวดิจิตอล ซึง� กําลังเป็ นแนวทางใหม่สาํ หรับธุรกิจในยุคนี � อีกทังยั
� งมีการทําแนวนโยบายบางอย่างเช่น ธุรกิจแฟ็ กเตอริ ง
และการปล่อยสินเชื�อเพื�อการขายฝาก ที�เกี�ยวกับสังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ หรื อการรับเช่าซื อ� รับจํานํา ซึ�งฝ่ ายบริ หาร
วางแนวทางไว้ เพื�อรองรับและพร้ อมรับธุรกิจที�อาจเกิดขึ �นได้ ในอนาคต ด้ วยเหตุดงั กล่าว ฝ่ ายบริ หารจึงใคร่ ขอแก้ ไขเพิ�มเติม
วัตถุประสงค์และหนังสือบริ คณห์สนธิ ดังต่อไปนี �
เพิ�มเติมใหม่ คือ
ข้ อ 30. บัตร
- ประกอบกิจการค้ า บัตร หรื อคูปองส่วนลด บัตรสมาชิก บัตรโทรศัพท์ บัตรที�ใช้ แทนเงินสดอื�น ๆ รวมถึงบัตร หรื อ
ตัว� หรื อคูปองใด ๆ ที�มีมลู ค่า
ข้ อ 31. อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิตัล
- ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิ ดรับสมัครสมาชิก ให้ บริ การค้ นคว้ าข้ อมูล เก็บค่าธรรมเนียมโฆษณา
หรื อใช้ การสือ� สารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- ประกอบธุรกิจเพื�อให้ บริ การพัฒนาระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ให้ กบั ผู้ประกอบธุรกิจทัว� ไป
- ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- ประกอบธุรกิจพาณิชย์ ในการโอน รับโอน แลกเปลีย� น ซื �อ ขาย เงินหรื อมูลค่าทางดิจิตอล
ข้ อ 32. แฟ็ คเตอริง
- ประกอบธุรกิจให้ เช่าซื �อ และให้ เช่าแบบลิสซิ�ง และธุรกิจแฟ็ กเตอริ งตามที�ได้ รับอนุญาตภายใต้ กฎหมายที�
เกี�ยวข้ อง
ข้ อ 33. ขายฝาก
- ประกอบกิจการ ให้ ก้ ยู ืมเงิน โดยวิธีรับจํานองอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ รับซื �ออสังหาริ มทรัพย์ โดยวิธีขายฝากโดยมิได้
รับฝากเงิน หรื อรับเงินจากประชาชนและใช้ ประโยชน์จากเงินนัน�
ข้ อ 34. เช่ าซือ�
- ประกอบกิจการซื �อ ขาย ให้ เช่า ให้ เช่าซื �อ รวมทังการรั
�
บจํานํา เช่า ให้ เช่า สังหาริ มทรัพย์ และอสังหาริ มทรัพย์
และแก้ ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3 ดังนี �
ข้ อความเดิม
“วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจํานวน 29 ข้ อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002”
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ข้ อความใหม่
“วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจํานวน 34 ข้ อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002”
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ เสนอต่อที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื�อพิจารณาและอนุมตั ิการ
แก้ ไขเพิ�ม เติม วัตถุประสงค์ และหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท ฯ เพื� อให้ สอดคล้ องกับการดํ าเนินธุรกิ จของบริ ษั ทฯ ซึ�งมี
แผนงานการขยายธุรกิจการให้ บริ การสินเชื�อในด้ านต่างๆ จึงจะต้ องแก้ ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ข้ อที� 30-34 และ
แก้ ไขเพิ�มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ [3]. วัตถุประสงค์ เพื�อให้ สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ทังนี
� � มอบอํานาจให้ นายณัฐพล สารสาส และ นายสเปญ จริ งเข้ าใจ หรื อบุคคลที�ได้ รับมอบอํานาจจาก นายณัฐพล
สารสาส และ นายสเปญ จริ งเข้ าใจ เป็ นผู้มีอํานาจในการลงนามในคําขอ หรื อในเอกสารใด ๆ ที�เกี�ยวข้ องกับการจดทะเบียน
และการยื�นขอจดทะเบียนต่าง ๆ เพื�อการดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ การดําเนินการแก้ ไขเพิ�มเติม
หรื อเปลี�ยนแปลงคําขอหรื อข้ อความในเอกสารดังกล่าวที�เกี�ยวข้ องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ เพื�อการดังกล่าว ที�ต้องยื�นต่อ
กรมพัฒ นาธุรกิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ รวมทั ง� มีอํ านาจในการดํ าเนิ นการใด ๆ ตามที� จําเป็ นและเกี� ยวเนื� องกับการ
ดําเนินการดังกล่าวตามที�เห็นสมควร และเพื�อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ และการตีความของหน่วยงาน
ราชการที�เกี�ยวข้ อง รวมทังตามคํ
�
าแนะนําหรื อคําสัง� ของนายทะเบียนหรื อเจ้ าหน้ าที�
การลงมติ : วาระนี �ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
�
้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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บริษทั จี แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
วาระที� 6 พิจารณาและอนุ มัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที� 37 เรื� อง การเรี ยกประชุมวิสามัญ ผู้ถอื หุ้น โดยผู้ถอื หุ้น
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามคําสัง� หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที� 21/2560 เรื� อง การแก้ ไขเพิ�มเติม
กฎหมาย เพื�ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ทําให้ ข้อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ ที� 37. ซึง� กําหนดตามกฎหมายเดิมไม่
มีผลใช้ บงั คับได้ ตอ่ ไป เนื�องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี �
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ. 37 (เดิม)
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ. 37 (ใหม่)
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญ
ประจําปี ภายในสีเ� ดือนนับแต่วนั สิ �นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของธนาคาร ประจําปี ภายในสีเ� ดือนนับแต่วนั สิ �นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของธนาคาร
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่า “การ
ประชุม วิสามัญ ” คณะกรรมการจะเรี ย กประชุม ผู้ถื อหุ้น วิ ส ามัญ
เมื�อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้น รวมกันนั บจํานวน
หุ้ นได้ ไม่ น้ อยกว่ า หนึ� งในห้ าของจํ า นวนหุ้ นที� จํ า หน่ ายได้
ทัง� หมด หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สิบห้ าคน ซึ�งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าหนึง� ในสิบของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั�
าชื�อกัน
ทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที�ขอให้ เรี ยกประชุมไว้
ให้ ชัด เจนในหนัง สือ ดังกล่า ว ซึ�ง คณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ มี ก าร
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ�งเดือนนับแต่วนั ที�ได้ รับหนังสือดังกล่าว
จากผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่า “การ
ประชุม วิสามัญ ” คณะกรรมการจะเรี ย กประชุม ผู้ถื อ หุ้น วิ สามัญ
เมื�อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึง� หรื อหลายคนซึ�งมีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ า ร้ อยละสิบของจํานวนหุ้นที�จําหน่ าย
ได้ ทั ง� หมดจะเข้ า ชื� อ กั น ทํ า หนัง สือ ขอให้ ค ณะกรรมการเรี ย ก
ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื� อง
และเหตุผลในการที�ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว
ด้ วย ในกรณี เช่น นีค� ณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ มี การประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสีส� บิ ห้ าวันนับแต่วนั ที�ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณี ที� ค ณะกรรมการไม่ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ภายในกํ า หนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ผู้ถือหุ้นทัง� หลายซึ�งเข้ าชื�อกัน หรื อ ผู้
การประชุมใหญ่ของบริ ษัทให้ จดั ขึ �น ณ ท้ องที�อนั เป็ นที�ตงสํ
ั � านักงาน ถือหุ้นคนอื�นๆ รวมกันได้ จาํ นวนหุ้นตามที�บังคับไว้ นัน� จะเรียก
ให ญ่ ของบ ริ ษั ท ห รื อจั ง หวั ด ใกล้ เคี ยง ห รื อที� อื� น ใด ต าม ที� ประชุ ม เองก็ได้ ภายในสี�สิบ ห้ าวันนับแต่วนั ครบกํ าหนดยะวลา
ตามวรรคหนึ� ง ในกรณี เช่ น นี � ให้ ถื อ ว่า เป็ น การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ที�
คณะกรรมการจะกําหนด
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรั บผิดชอบค่ าใช้ จ่าย
อันจําเป็ นที�ต้ องเกิด จากการจัดให้ มีการประชุ มและอํานวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที�เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้
ถือหุ้นตามวรรคสองครัง� ใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึง� มาร่ วมประชุมไม่ครบ
เป็ นองค์ ประชุมตามที�กําหนดไว้ ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรค
สองต้ องรวมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที�เกิดจากการจัดให้ มีการ
ประชุมในครัง� นันให้
� แก่บริ ษัทฯ”
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บริษทั จี แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ เสนอต่อที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื�อพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไข
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที� 37 โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิม และบังคับใช้ ข้อความใหม่ ตามคําสัง� หัวหน้ าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที� 21/2560
ทังนี
� � มอบอํานาจให้ นายณัฐพล สารสาส และ นายสเปญ จริ งเข้ าใจ หรื อบุคคลที�ได้ รับมอบอํานาจจาก นายณัฐพล
สารสาส และ นายสเปญ จริ งเข้ าใจ เป็ นผู้มีอํานาจในการลงนามในคําขอ หรื อในเอกสารใด ๆ ที�เกี�ยวข้ องกับการจดทะเบียน
และการยื�นขอจดทะเบียนต่าง ๆ เพื�อการดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ การดําเนินการแก้ ไขเพิ�มเติม
หรื อเปลี�ยนแปลงคําขอหรื อข้ อความในเอกสารดังกล่าวที�เกี�ยวข้ องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ เพื�อการดังกล่าว ที�ต้องยื�นต่อ
กรมพัฒ นาธุรกิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ รวมทัง� มีอํ านาจในการดํ าเนิ นการใด ๆ ตามที� จําเป็ น และเกี� ยวเนื� องกับการ
ดําเนินการดังกล่าวตามที�เห็นสมควร และเพื�อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ และการตีความของหน่วยงาน
ราชการที�เกี�ยวข้ อง รวมทังตามคํ
�
าแนะนําหรื อคําสัง� ของนายทะเบียนหรื อเจ้ าหน้ าที�
การลงมติ : วาระนี �ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
�
้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที� 7 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากที�ได้ กาํ หนด
วงเงินมูลค่ าของหุ้นกู้คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ�งไว้ มูลค่ ารวมไม่ เกิน 1,600,000,000 บาท (หนึ�งพันหกร้ อยล้ าน
บาท) (ซึ�งเคยได้ รับการอนุ มัติจากที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 เมื�อวันที� 23 เมษายน 2558) เป็ นมูลค่ า
ของหุ้นกู้คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ�งไว้ มูลค่ ารวมไม่ เกิน ไม่ เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้ านบาท)
วัตถุ ประสงค์ และเหตุ ผล : เนื�องจากปั จจุบนั แหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ ในการขยายธุรกิ จ อาศัยเงิ นกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน เงินทุน และผลกําไรจากการดําเนินงานเป็ นหลัก คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเห็นว่า บริ ษัทฯ ควรเพิ�มช่องทาง
ในการระดมทุน เพื�อบริ หารสภาพคล่อง บริ หารต้ นทุนทางการเงิน และเพิ�มความแข็งแกร่ ง ทางการเงินของ บริ ษัทฯ โดยการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หากภาวะด้ านตลาดเงินเอื �ออํานวย โดยมีรายละเอียดดังนี �
ประเภท : หุ้นกู้ทกุ ประเภท/ทุกชนิด ซึ�งอาจเป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้ น หรื อคืนเงินต้ น
ครัง� เดียวเมื�อครบกําหนดไถ่ถอน มีประกันหรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่มีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
� ข� ึ �นอยู่กับความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั�
จํานวน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึง� กําหนดไว้ ไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้ านบาท) หรื อ
สกุลเงินอื�นในอัตราที�เทียบเท่า
การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว� ไป และ/หรื อ เสนอขายในกรณีจํากัด และ/หรื อ เสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ลู งทุนประเภทสถาบันและ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ ทังหมดหรื
�
อบางส่วน ซึ�งอาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครัง� เดียวหรื อ
หลายครัง� ก็ได้
อายุ และ อัตราดอกเบี �ย : ขึ �นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั�
การไถ่ถอนก่อนกําหนด : ขึ �นอยูก่ บั เงื�อนไขของหุ้นกู้ที�ออกในแต่ละครัง�
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บริษทั จี แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ข้ อจํากัดและเงื�อนไขของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรื อชนิดของหุ้นกู้ที�จะออกในแต่ละครัง� มูลค่าที�ตราไว้ ราคาเสนอขาย
ต่อหน่วย อัตราดอกเบี �ย การแต่งตังผู
� ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การ
ไถ่ถอนก่อนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ ามี) หรื อข้ อจํากัดและเงื�อนไขอื�นใดของหุ้นกู้ ให้ อยูใ่ นอํานาจของ
กรรมการผู้จดั การ โดยมอบอํานาจให้ แก่กรรมการผู้จดั การ ในการกําหนดหรื อเปลีย� นแปลงเงื�อ นไข และรายละเอียดต่างๆ ที�
เกี�ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง� รวมทังให้
� มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อัน
จําเป็ น และเกี�ยวเนื�องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั � ให้ สาํ เร็ จและเป็ นไปตามที�กฎหมาย และ/หรื อ กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้ อง
กําหนดไว้ ซึ�งรวมถึงมีอํานาจในการแต่งตังผู
� ้ จัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย การเข้ าทําและลงนามในสัญญา
Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement Agreement และ/หรื อ สัญญาอื�นๆ ที�เกี�ยวข้ อง การจัดทําและยื�นคําขอ
และเอกสารต่างๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้ อง และ/หรื อ
บุคคลอื�นใดที�เกี�ยวข้ อง เป็ นต้ น
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ เสนอต่อที�ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมตั ิในการ
กําหนดวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ จากที�ได้ กําหนดวงเงินมูลค่าของหุ้ นกู้คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ�งไว้
มูลค่ารวมไม่เกิน 1,600,000,000 บาท (หนึง� พันหกร้ อยล้ านบาท) (ซึง� เคยได้ รับการอนุมตั ิครัง� แรกจากที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 เมื�อวันที� 23 เมษายน 2558) เป็ นมูลค่าของหุ้นกู้คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ�งไว้ มูลค่ารวมไม่เกิน ไม่เกิ น
3,000,000,000 บาท (สามพันล้ านบาท) เพื�อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และให้ สอดคล้ องกับส่วนของผู้ถือหุ้นที�จะเพิ�มขึ �น
จากการเพิ�มทุนและผลประกอบการในอนาคตของบริ ษัทฯ
การลงมติ : วาระนี �ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
�
้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที� 8 เรื�องอื�น ๆ (ถ้ ามี)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กําหนดให้
“ผู้ถือหุ้นซึ�งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ ทงหมด
ั�
จะขอให้ ที�ประชุมพิจารณาเรื� องอื�น
นอกจากที�กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี �เพื�อเปิ ดโอกาสแก่ผ้ ถู ือหุ้นที�ประสงค์จะเสนอให้ ที�ประชุม
พิจารณาเรื� องอื�น ๆ นอกเหนือจากที�คณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนดไว้ ในการประชุมครัง� นี �
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริ ษัท จี แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) เข้ าร่วมประชุมในวันอังคารที� 6 พฤศจิกายน 2561
เวลา 14.30 น. ณ ห้ องพิมานแมน ชัน� 2 โรงแรมอนันตรา สยาม-กรุ งเทพ เลขที� 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 และเพื�อให้ การลงทะเบียนเพื�อเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ ว บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่วม
ประชุมตังแต่
� เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป
บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง� ที� 1/2561 ฉบับนี � พร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุ
�
ม
และแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ ในเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ ที� www.gcapital.co.th
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บริษทั จี แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นที�มาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง กรุ ณาถือบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้ า
ประชุมด้ วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแต่งตังบุ
� คคลอื�นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมในครัง� นี �
โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื�อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข. เท่านัน)
� ตามแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะ
ที�แนบมา (สิง� ที�สง่ มาด้ วยลําดับที� 7 พร้ อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้ อมแนบเอกสารหรื อหลักฐาน แสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น
หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที�มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม และนํามามอบให้ ที�ประชุมก่อนเริ� มการประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
� คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
สามารถใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทัง� แบบ ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึ� งแบบใดก็ ได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สามารถติดต่อขอรับได้ ที�เลขานุการบริ ษัท หรื อดาวน์โหลดแบบฟอร์ มจากเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ ได้ ที� www.gcapital.co.th)
ทังนี
� �บริ ษัทฯ ขอแนะนําให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึง� เป็ นแบบที�กําหนดรายการต่าง ๆ ที�จะมอบฉันทะที�
ละเอียด ชัดเจน ตายตัว
ผู้ถือหุ้นที�มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึง� ของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเข้ า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยบริ ษัทฯ มีกรรมการอิสระที�สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ ดังนี �
(1) ผศ.วิภาดา ตันติประภา
ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์
ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริ หารความเสีย� ง
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ
(3) นายเปรมสันต์ พิสฐิ พันธุ์
ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที�เป็ นผู้รับมอบฉันทะตามสิง� ที�สง่ มาด้ วยลําดับที� 4)
บริ ษัทฯ ใคร่ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นได้ โปรดทราบและปฏิบตั ิตามเงื�อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที�กําหนดในเอกสาร (สิ�งที�สง่ มาด้ วยลําดับที� 5) และเพื�อความสะดวกรวดเร็ ว
ในการลงทะเบียน โปรดนําหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมมาแสดงเพื�อยืนยันตนในการ เข้ าร่วม
ประชุมด้ วย (สิง� ที�สง่ มาด้ วยลําดับที� 6)
ทังนี
� เ� พื�อให้ ท่านผู้ถือหุ้นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทังเป็
� นการรักษาสิทธิ ประโยชน์ของท่านอย่าง
เต็มที� หากท่านมีคําถามที�ต้องการให้ ชี �แจงในประเด็นของระเบียบวาระที�นําเสนอในครัง� นี � สามารถส่งคําถามล่วงหน้ ามาที�
บริ ษัทฯ โดยใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที� sirikandac@gcapital.co.th หรื อโทรสารหมายเลข 02-651-9553
นอกจากนันเพื
� �อเป็ นการอํานวยความสะดวก บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําแผนที�สําหรับสถานที�จดั การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง� ที� 1/2561(สิง� ที�สง่ มาด้ วยลําดับที� 8)
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บริษทั จี แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมของว่างและเครื� องดื�มไว้ รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที�มาเข้ าร่วมประชุม ทังนี
� � บริ ษัทฯ ไม่
มีนโยบายแจกของชําร่วยในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

( นายสเปญ จริงเข้ าใจ )
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ จะแสดงรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง� ที� 1/2561 ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมเสร็ จ
บนเว็บไซต์ www.gcapital.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ ที� :

นางสาวศิริกานดา จันทร์ แสนวิไล
เลขานุการบริ ษัท โทร.02-651-9995 ต่อ 4300 โทรสาร. 02-651-9553

13 13

