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สารบัญ 
 

         หน้าที� 
หนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561       3 
 
สิ�งที�สง่มาด้วยพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 
ลาํดบัที� 1 สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561      
 ประชมุเมื�อวนัที� 10 เมษายน 2561 
ลาํดบัที� 2 สาํเนาแบบรายงานการเพิ�มทนุ (แบบ F53-4) 
ลาํดบัที� 3 ข้อบงัคบัของบริษัทที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
ลาํดบัที� 4 ข้อมลูกรรมการอิสระ ที�เป็นตวัแทนการรับมอบอาํนาจจากผู้ ถือหุ้น    
ลาํดบัที� 5 ขั �นตอนการลงทะเบยีน วิธีการมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน     
ลาํดบัที� 6 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ (โปรดนํามาแสดงในวนัที�มาประชมุ)  -  
ลาํดบัที� 7 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) ตามที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า      
 กระทรวงพาณิชย์กําหนด 
ลาํดบัที� 8 แผนที�ตั �งการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561         
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ที� G Cap. 027/2561 
วนัที� 22 ตลุาคม 2561 

 
เรื�อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
 บริษัท จี แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ประชมุเมื�อวนัที� 10 เมษายน 2561 
  2. สาํเนาแบบรายงานการเพิ�มทนุ (แบบ F53-4) 
  3. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  4. ข้อมลูกรรมการอิสระ ที�เป็นตวัแทนการรับมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้น  
  5. ขั �นตอนการลงทะเบียน วธีิการมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 
  6. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
                            7. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) ตามที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด 
               8. แผนที�ตั �งการจดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท จี แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) มีมติให้จดัการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 ในวนั
องัคารที� 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องพิมานแมน ชั �น 2 โรงแรมอนนัตรา สยาม-กรุงเทพ เลขที� 155 ถนนราช
ดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 เพื�อพิจารณาเรื�องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี �  

 
วาระที�  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 เมื�อวันที� 10 เมษายน 2561 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื�อวนัที� 10 เมษายน 2561 

โดยมีสาํเนารายงานการประชมุซึ�งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 1 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอผู้ ถือหุ้นเพื�อรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561 เมื�อวนัที� 10 เมษายน 2561 ซึ�งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ได้มีการบนัทึกการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และถกูต้อง
แล้ว 

 
การลงมติ :  วาระนี �ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที�  2 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั �งสิ �นไม่เกิน 50,000,000 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights 
Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกนัทั �งจํานวน ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทนุ โดย
เสนอขายในราคา 2.00 บาทตอ่หุ้น และกําหนดให้วนัที� 13 พฤศจิกายน 2561 เป็นวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิได้รับการ
จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2 
 ทั �งนี � ในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นนั �น ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิจองซื �อหุ้นสามญั  
เพิ�มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที� กําหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ ถือหุ้ นเดิมที�จองซื �อหุ้ น 
เกินกว่าสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื�อมีหุ้นที�เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ได้จองซื �อ
ตามสทิธิครบถ้วนทั �งหมดแล้วเทา่นั �น 

ในกรณีที�มีหุ้นสามัญเพิ�มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนที�เหลือดงักล่าวให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมที�ประสงค์จะจองซื �อเกินกว่าสิทธิ
ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกนักบัหุ้นที�ได้รับจดัสรรตามสทิธิ ดงันี � 

1) ในกรณีที�มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)  
ในรอบแรกมีจํานวนมากกวา่หรือเทา่กบัหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื �อเกินกวา่สทิธิ จะจดัสรรหุ้นที�เหลอืดงักลา่ว
ให้แก่ผู้ที�จองซื �อเกินสิทธิและชําระค่าจองซื �อดงักลา่วทั �งหมดทกุราย  ตามจํานวนที�แสดงความจํานงจองซื �อ 
เกินกวา่สทิธิ 

2) ในกรณีที�มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering)  
ในรอบแรก มีจํานวนน้อยกว่าหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื �อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที�เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ที�  
จองซื �อเกินสทิธิตามขั �นตอนดงัตอ่ไปนี � 

(ก) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที�จองซื �อเกินกวา่สทิธิแตล่ะราย โดยนําสดัสว่นการถือหุ้นเดิม
ของผู้ที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจํานวนหุ้นที�เหลือ  จะได้เป็นจํานวนหุ้นที�ผู้ที�จองซื �อ 
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที�จะได้รับจดัสรร ในกรณีที�มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั �นทิ �ง ทั �งนี � 
จํานวนหุ้นที�ได้รับการจดัสรรจะไมเ่กินจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซื �อและชําระคา่จองซื �อแล้ว 

(ข) ในกรณีที�ยงัมีหุ้นคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) ให้ทําการจดัสรรให้แก่ผู้ที�จองซื �อเกินกว่า
สทิธิแต่ละราย และยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายนั �น โดยนําสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที�จองซื �อเกินกวา่สิทธิแต่ละรายนั �นคณูด้วยจํานวน
หุ้นที�เหลอื จะได้เป็นจํานวนหุ้นที�ผู้ที�จองซื �อเกินกว่าสทิธิแตล่ะรายมีสทิธิที�จะได้รับจดัสรร ในกรณีที�มี 
เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั �นทิ �ง โดยจํานวนหุ้นที�จะได้รับการจดัสรรจะไมเ่กินจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้น
แต่ละรายจองซื �อและชําระค่าจองซื �อแล้ว ทั �งนี � ให้ดําเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิ
ตามวิธีการในข้อ (ข) นี � จนกระทั�งไมม่ีหุ้นเหลอืจากการจดัสรร 
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การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทําให้ผู้ ถือหุ้นที�
จองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินกวา่สทิธิรายใดถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะที�เพิ�มขึ �นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที�ต้องทําคํา
เสนอซื �อหลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ.12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ์ 
เงื�อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ และในลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัการถือหุ้นของคนตา่ง
ด้าว ตามที�ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ�งปัจจุบนัอนญุาตให้คนตา่งด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวน
หุ้นที�ได้ออกและจําหนา่ยแล้วทั �งหมดของบริษัทฯ 

อนึ�ง หากยงัมีหุ้นสามญัเพิ�มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights 
Offering) และการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดําเนินการลดทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ�มทนุสว่นที�คงเหลอืจากการเสนอขายทิ �ง 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น เพื�อพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กิน 100,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมลูคา่ทั �งสิ �นไมเ่กิน 50,000,000 บาท 
เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั �ง
จํานวน ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทนุ โดยเสนอขายในราคา 2.00 บาทตอ่หุ้น และกําหนดให้วนัที� 13 
พฤศจิกายน 2561 เป็นวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตามสดัสว่นการถือ
หุ้น (Record Date) 

 
ทั �งนี � มอบอํานาจให้ นายณฐัพล สารสาส และนายสเปญ จริงเข้าใจ หรือบคุคลที�ได้รับมอบอํานาจจาก นายณฐัพล 

สารสาส และนายสเปญ จริงเข้าใจ เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ�มทนุในครั �งนี � อํานาจดงักลา่วรวมถึงการกําหนดหรือแก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดและเงื�อนไขที�จําเป็น และ/หรือเกี�ยวข้อง
กับการออกและเสนอขาย และ/หรือการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุนในครั �งนี �ได้ทุกประการภายใต้เงื�อนไขของกฎหมายที�
เกี�ยวข้อง โดยรายละเอียดดงักลา่วไมจํ่ากดัเพียงการแก้ไขวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิได้รับการจดัสรรและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) หลกัเกณฑ์การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ การกําหนดระยะเวลาจองซื �อ
และการชําระเงินค่าหุ้นเพิ�มทุน เป็นต้น และให้มีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นและสมควรที�เกี�ยวเนื�อง เพื�อให้การ
ดําเนินการดงักลา่วสามารถสําเร็จลลุ่วง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่อ จดัทํา ลงนาม สง่มอบ ยื�น เอกเสาร
ต่างๆ ที�จําเป็น และ/หรือเกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และหนว่ยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามญัเพิ�ม
ทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

การลงมติ : วาระนี �ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที�  3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 ล้านลาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจาํนวน 100,000,000 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 150,000,000 ล้านบาท 

  
วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื�องจากวาระที� 2 บริษัทฯ ประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 

100,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมลูค่าทั �งสิ �นไมเ่กิน 50,000,000 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น

4
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การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทําให้ผู้ ถือหุ้นที�
จองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินกวา่สทิธิรายใดถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะที�เพิ�มขึ �นจนถึงหรือข้ามผา่นจดุที�ต้องทําคํา
เสนอซื �อหลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ.12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ์ 
เงื�อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ และในลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัการถือหุ้นของคนตา่ง
ด้าว ตามที�ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ�งปัจจุบนัอนญุาตให้คนตา่งด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวน
หุ้นที�ได้ออกและจําหนา่ยแล้วทั �งหมดของบริษัทฯ 

อนึ�ง หากยงัมีหุ้นสามญัเพิ�มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights 
Offering) และการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดําเนินการลดทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ�มทนุสว่นที�คงเหลอืจากการเสนอขายทิ �ง 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น เพื�อพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กิน 100,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมลูคา่ทั �งสิ �นไมเ่กิน 50,000,000 บาท 
เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั �ง
จํานวน ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทนุ โดยเสนอขายในราคา 2.00 บาทตอ่หุ้น และกําหนดให้วนัที� 13 
พฤศจิกายน 2561 เป็นวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตามสดัสว่นการถือ
หุ้น (Record Date) 

 
ทั �งนี � มอบอํานาจให้ นายณฐัพล สารสาส และนายสเปญ จริงเข้าใจ หรือบคุคลที�ได้รับมอบอํานาจจาก นายณฐัพล 

สารสาส และนายสเปญ จริงเข้าใจ เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ�มทนุในครั �งนี � อํานาจดงักลา่วรวมถึงการกําหนดหรือแก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดและเงื�อนไขที�จําเป็น และ/หรือเกี�ยวข้อง
กับการออกและเสนอขาย และ/หรือการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุนในครั �งนี �ได้ทุกประการภายใต้เงื�อนไขของกฎหมายที�
เกี�ยวข้อง โดยรายละเอียดดงักลา่วไมจํ่ากดัเพียงการแก้ไขวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิได้รับการจดัสรรและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) หลกัเกณฑ์การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ การกําหนดระยะเวลาจองซื �อ
และการชําระเงินค่าหุ้นเพิ�มทุน เป็นต้น และให้มีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นและสมควรที�เกี�ยวเนื�อง เพื�อให้การ
ดําเนินการดงักลา่วสามารถสําเร็จลลุ่วง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่อ จดัทํา ลงนาม สง่มอบ ยื�น เอกเสาร
ต่างๆ ที�จําเป็น และ/หรือเกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และหนว่ยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามญัเพิ�ม
ทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

การลงมติ : วาระนี �ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที�  3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 ล้านลาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจาํนวน 100,000,000 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 150,000,000 ล้านบาท 

  
วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื�องจากวาระที� 2 บริษัทฯ ประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 

100,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมลูค่าทั �งสิ �นไมเ่กิน 50,000,000 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
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เดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดที�ได้แนบมานั �น เพื�อให้สอดคล้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�ม
ทนุ จึงได้ขอให้จดทะเบียนเพิ�มทนุของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 100,000,000 บาท 
รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 150,000,000 บาท  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น เพื�อพิจารณาและอนมุตัิการเพิ�ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 100,000,000 บาท รวมเป็นทนุจด
ทะเบียนใหม่จํานวน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 100,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) จํานวนไมเ่กิน 100,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมลูคา่ทั �งสิ �นไมเ่กิน 50,000,000 
 

การลงมติ : วาระนี �ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที�  4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ซึ�งเกี�ยวกับทุน 
 จดทะเบียนและจาํนวนหุ้น เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัมีรายละเอียดใน วาระที� 3 

ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ แก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 
[4]. ซึ�งเกี�ยวกับทุนจดทะเบียนและจํานวนหุ้น เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความ
ตอ่ไปนี �แทน   

 
ข้อ [4] ทนุจดทะเบียน 150,000,000   บาท (หนึ�งร้อยห้าสบิล้าน) บาท 

แบง่เป็น 300,000,000  หุ้น (สามร้อยล้าน) หุ้น 
แตล่ะหุ้นมีมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ศนูย์จดุห้าสบิ) บาท 

 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุ้นสามญั 300,000,000  หุ้น (สามร้อยล้าน) หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ 

 
 

 - ไมม่ี -       
 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา และอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น 
 

ทั �งนี � มอบอํานาจให้ นายณฐัพล สารสาส และ นายสเปญ จริงเข้าใจ หรือบคุคลที�ได้รับมอบอํานาจจาก นายณฐัพล 
สารสาส และ นายสเปญ จริงเข้าใจ เป็นผู้มีอํานาจในการลงนามในคําขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดทะเบียน 
และการยื�นขอจดทะเบียนตา่ง ๆ  เพื�อการดงักลา่ว กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดําเนินการแก้ไขเพิ�มเติม
หรือเปลี�ยนแปลงคําขอหรือข้อความในเอกสารดงักลา่วที�เกี�ยวข้องกบัการจดทะเบียนต่าง ๆ เพื�อการดงักล่าว ที�ต้องยื�นต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั �งมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามที�จําเป็นและเกี�ยวเนื�องกับการ

  ____  บริษทั จี แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
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ดําเนินการดังกล่าวตามที�เห็นสมควร และเพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงาน
ราชการที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งตามคําแนะนําหรือคําสั�งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที� 
 

การลงมติ : วาระนี �ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที�  5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯและหนังสือบริคณห์สนธิ       
 ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื�อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ 
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล : เนื�องด้วยบริษัทฯ กําลงัเตรียมพร้อมสาํหรับการพฒันาระบบภายในตา่ง ๆ รวมทั �งการ

ประสานงานระหวา่ง บริษัทฯ และคูค้่าของบริษัทฯ เพื�อรองรับธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยมุง่เน้นการทําธุรกรรมทางมอืถือ 
หรือ แนวดิจิตอล ซึ�งกําลงัเป็นแนวทางใหมส่าํหรับธุรกิจในยคุนี � อีกทั �งยงัมีการทําแนวนโยบายบางอยา่งเช่น ธุรกิจแฟ็กเตอริง 
และการปลอ่ยสินเชื�อเพื�อการขายฝาก ที�เกี�ยวกบัสงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ หรือการรับเช่าซื �อ รับจํานํา ซึ�งฝ่ายบริหาร
วางแนวทางไว้เพื�อรองรับและพร้อมรับธุรกิจที�อาจเกิดขึ �นได้ในอนาคต ด้วยเหตดุงักลา่ว ฝ่ายบริหารจึงใคร่ขอแก้ไขเพิ�มเติม
วตัถปุระสงค์และหนงัสอืบริคณห์สนธิ ดงัตอ่ไปนี � 
 
เพิ�มเติมใหม่ คือ 

ข้อ 30. บัตร  
- ประกอบกิจการค้า บตัร หรือคปูองสว่นลด บตัรสมาชิก บตัรโทรศพัท์ บตัรที�ใช้แทนเงินสดอื�น ๆ รวมถึงบตัร หรือ
ตั�ว หรือคปูองใด ๆ ที�มีมลูคา่  
ข้อ 31. อิเลก็ทรอนิกส์ และดจิิตัล 
- ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ โดยเปิดรับสมคัรสมาชิก ให้บริการค้นคว้าข้อมลู เก็บค่าธรรมเนียมโฆษณา 
หรือใช้การสื�อสารอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
- ประกอบธุรกิจเพื�อให้บริการพฒันาระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ ให้กบัผู้ประกอบธุรกิจทั�วไป 

 - ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
- ประกอบธุรกิจพาณิชย์ ในการโอน รับโอน แลกเปลี�ยน ซื �อ ขาย เงินหรือมลูคา่ทางดิจิตอล  
ข้อ 32. แฟ็คเตอริง 
- ประกอบธุรกิจให้เช่าซื �อ และให้เช่าแบบลสิซิ�ง และธุรกิจแฟ็กเตอริงตามที�ได้รับอนญุาตภายใต้กฎหมายที�
เกี�ยวข้อง 
ข้อ 33. ขายฝาก 
- ประกอบกิจการ ให้กู้ยืมเงิน โดยวิธีรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์ หรือ รับซื �ออสงัหาริมทรัพย์ โดยวิธีขายฝากโดยมิได้
รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั �น 

 ข้อ 34. เช่าซื �อ 
- ประกอบกิจการซื �อ ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื �อ รวมทั �งการรับจํานํา เช่า ให้เช่า สงัหาริมทรัพย์ และอสงัหาริมทรัพย์ 

 
และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ดังนี � 

ข้อความเดิม  
“วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจํานวน 29 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002” 

6



  ____  บริษทั จี แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
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ดําเนินการดังกล่าวตามที�เห็นสมควร และเพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงาน
ราชการที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งตามคําแนะนําหรือคําสั�งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที� 
 

การลงมติ : วาระนี �ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที�  5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯและหนังสือบริคณห์สนธิ       
 ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื�อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ 
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล : เนื�องด้วยบริษัทฯ กําลงัเตรียมพร้อมสาํหรับการพฒันาระบบภายในตา่ง ๆ รวมทั �งการ

ประสานงานระหวา่ง บริษัทฯ และคูค้่าของบริษัทฯ เพื�อรองรับธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยมุง่เน้นการทําธุรกรรมทางมอืถือ 
หรือ แนวดิจิตอล ซึ�งกําลงัเป็นแนวทางใหมส่าํหรับธุรกิจในยคุนี � อีกทั �งยงัมีการทําแนวนโยบายบางอยา่งเช่น ธุรกิจแฟ็กเตอริง 
และการปลอ่ยสินเชื�อเพื�อการขายฝาก ที�เกี�ยวกบัสงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ หรือการรับเช่าซื �อ รับจํานํา ซึ�งฝ่ายบริหาร
วางแนวทางไว้เพื�อรองรับและพร้อมรับธุรกิจที�อาจเกิดขึ �นได้ในอนาคต ด้วยเหตดุงักลา่ว ฝ่ายบริหารจึงใคร่ขอแก้ไขเพิ�มเติม
วตัถปุระสงค์และหนงัสอืบริคณห์สนธิ ดงัตอ่ไปนี � 
 
เพิ�มเติมใหม่ คือ 

ข้อ 30. บัตร  
- ประกอบกิจการค้า บตัร หรือคปูองสว่นลด บตัรสมาชิก บตัรโทรศพัท์ บตัรที�ใช้แทนเงินสดอื�น ๆ รวมถึงบตัร หรือ
ตั�ว หรือคปูองใด ๆ ที�มีมลูคา่  
ข้อ 31. อิเลก็ทรอนิกส์ และดจิิตัล 
- ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ โดยเปิดรับสมคัรสมาชิก ให้บริการค้นคว้าข้อมลู เก็บค่าธรรมเนียมโฆษณา 
หรือใช้การสื�อสารอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
- ประกอบธุรกิจเพื�อให้บริการพฒันาระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ ให้กบัผู้ประกอบธุรกิจทั�วไป 

 - ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
- ประกอบธุรกิจพาณิชย์ ในการโอน รับโอน แลกเปลี�ยน ซื �อ ขาย เงินหรือมลูคา่ทางดิจิตอล  
ข้อ 32. แฟ็คเตอริง 
- ประกอบธุรกิจให้เช่าซื �อ และให้เช่าแบบลสิซิ�ง และธุรกิจแฟ็กเตอริงตามที�ได้รับอนญุาตภายใต้กฎหมายที�
เกี�ยวข้อง 
ข้อ 33. ขายฝาก 
- ประกอบกิจการ ให้กู้ยืมเงิน โดยวิธีรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์ หรือ รับซื �ออสงัหาริมทรัพย์ โดยวิธีขายฝากโดยมิได้
รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั �น 

 ข้อ 34. เช่าซื �อ 
- ประกอบกิจการซื �อ ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื �อ รวมทั �งการรับจํานํา เช่า ให้เช่า สงัหาริมทรัพย์ และอสงัหาริมทรัพย์ 

 
และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ดังนี � 

ข้อความเดิม  
“วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจํานวน 29 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002” 
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ข้อความใหม ่
“วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจํานวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002” 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้เสนอต่อที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น เพื�อพิจารณาและอนุมตัิการ

แก้ไขเพิ�มเติมวตัถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื�อให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ�งมี
แผนงานการขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื�อในด้านต่างๆ จึงจะต้องแก้ไขเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ข้อที� 30-34 และ
แก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ [3]. วตัถปุระสงค์ เพื�อให้สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 

ทั �งนี � มอบอํานาจให้ นายณฐัพล สารสาส และ นายสเปญ จริงเข้าใจ หรือบคุคลที�ได้รับมอบอํานาจจาก นายณฐัพล 
สารสาส และ นายสเปญ จริงเข้าใจ เป็นผู้มีอํานาจในการลงนามในคําขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดทะเบียน 
และการยื�นขอจดทะเบียนตา่ง ๆ  เพื�อการดงักลา่ว กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดําเนินการแก้ไขเพิ�มเติม
หรือเปลี�ยนแปลงคําขอหรือข้อความในเอกสารดงักลา่วที�เกี�ยวข้องกบัการจดทะเบียนต่าง ๆ เพื�อการดงักลา่ว ที�ต้องยื�นต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั �งมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามที�จําเป็นและเกี�ยวเนื�องกับการ
ดําเนินการดังกล่าวตามที�เห็นสมควร และเพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงาน
ราชการที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งตามคําแนะนําหรือคําสั�งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที� 
 

การลงมติ : วาระนี �ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที�  6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที�  37 เรื� อง การเรียกประชุมวิสามัญ-     
ผู้ถอืหุ้น โดยผู้ถอืหุ้น 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามคําสั�งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที� 21/2560 เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเติม

กฎหมาย เพื�ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ทําให้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที� 37. ซึ�งกําหนดตามกฎหมายเดิมไม่
มีผลใช้บงัคบัได้ตอ่ไป เนื�องจากขดักบักฎหมายดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ดงันี � 

 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ. 37 (เดมิ) ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ. 37 (ใหม)่ 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญั
ประจําปี ภายในสี�เดือนนบัแตว่นัสิ �นสดุของรอบปีบญัชีของธนาคาร 
 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การ
ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญ
เมื�อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวน
หุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ� งในห้าของจํานวนหุ้นที� จําหน่ายได้
ทั �งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่ายี�สิบห้าคน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกว่าหนึ�งในสิบของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดจะเข้าชื�อกนั
ทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้
ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ�งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ�งเดือนนบัแต่วนัที�ได้รับหนงัสือดงักลา่ว
จากผู้ ถือหุ้น  
 
การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จดัขึ �น ณ ท้องที�อนัเป็นที�ตั �งสํานกังาน
ให ญ่ ข อ งบ ริษั ท  ห รือ จั งห วัด ใก ล้ เคี ย ง  ห รือ ที� อื� น ใด ต าม ที�
คณะกรรมการจะกําหนด 
 
 
 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญั
ประจําปี ภายในสี�เดือนนบัแตว่นัสิ �นสดุของรอบปีบญัชีของธนาคาร 
 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การ
ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญ
เมื�อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที�จําหน่าย
ได้ ทั �งหมดจะเข้าชื�อกัน ทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุรื�อง
และเหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่ว
ด้วย ในกรณีเช่นนี �คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น 
ภายในสี�สบิห้าวนันบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น  
 
ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ผู้ถือหุ้นทั �งหลายซึ�งเข้าชื�อกัน หรือ ผู้
ถอืหุ้นคนอื�นๆ รวมกันได้จาํนวนหุ้นตามที�บังคับไว้นั �นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ ภายในสี�สิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดยะวลา
ตามวรรคหนึ�ง ในกรณีเช่นนี � ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นที�
คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อันจําเป็นที� ต้องเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวย
ความสะดวกตามสมควร  
ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที�เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้
ถือหุ้นตามวรรคสองครั �งใด จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ ถือหุ้นตามวรรค
สองต้องรวมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที�เกิดจากการจดัให้มีการ
ประชมุในครั �งนั �นให้แก่บริษัทฯ” 
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วาระที�  6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที�  37 เรื� อง การเรียกประชุมวิสามัญ-     
ผู้ถอืหุ้น โดยผู้ถอืหุ้น 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามคําสั�งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที� 21/2560 เรื�อง การแก้ไขเพิ�มเติม

กฎหมาย เพื�ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ทําให้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที� 37. ซึ�งกําหนดตามกฎหมายเดิมไม่
มีผลใช้บงัคบัได้ตอ่ไป เนื�องจากขดักบักฎหมายดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ดงันี � 

 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ. 37 (เดมิ) ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ. 37 (ใหม)่ 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญั
ประจําปี ภายในสี�เดือนนบัแตว่นัสิ �นสดุของรอบปีบญัชีของธนาคาร 
 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การ
ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญ
เมื�อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวน
หุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ� งในห้าของจํานวนหุ้นที� จําหน่ายได้
ทั �งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่ายี�สิบห้าคน ซึ�งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่
น้อยกว่าหนึ�งในสิบของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดจะเข้าชื�อกนั
ทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้
ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ�งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ�งเดือนนบัแต่วนัที�ได้รับหนงัสือดงักลา่ว
จากผู้ ถือหุ้น  
 
การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จดัขึ �น ณ ท้องที�อนัเป็นที�ตั �งสํานกังาน
ให ญ่ ข อ งบ ริษั ท  ห รือ จั งห วัด ใก ล้ เคี ย ง  ห รือ ที� อื� น ใด ต าม ที�
คณะกรรมการจะกําหนด 
 
 
 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญั
ประจําปี ภายในสี�เดือนนบัแตว่นัสิ �นสดุของรอบปีบญัชีของธนาคาร 
 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การ
ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญ
เมื�อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที�จําหน่าย
ได้ ทั �งหมดจะเข้าชื�อกัน ทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุรื�อง
และเหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่ว
ด้วย ในกรณีเช่นนี �คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น 
ภายในสี�สบิห้าวนันบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น  
 
ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ผู้ถือหุ้นทั �งหลายซึ�งเข้าชื�อกัน หรือ ผู้
ถอืหุ้นคนอื�นๆ รวมกันได้จาํนวนหุ้นตามที�บังคับไว้นั �นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ ภายในสี�สิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดยะวลา
ตามวรรคหนึ�ง ในกรณีเช่นนี � ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นที�
คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อันจําเป็นที� ต้องเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวย
ความสะดวกตามสมควร  
ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที�เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้
ถือหุ้นตามวรรคสองครั �งใด จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาร่วมประชมุไมค่รบ
เป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ ถือหุ้นตามวรรค
สองต้องรวมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที�เกิดจากการจดัให้มีการ
ประชมุในครั �งนั �นให้แก่บริษัทฯ” 
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอตอ่ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น เพื�อพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที� 37 โดยให้ยกเลกิข้อความเดิม และบงัคบัใช้ข้อความใหม ่ตามคําสั�งหวัหน้าคณะรักษาความสงบ
แหง่ชาติที� 21/2560 

ทั �งนี � มอบอํานาจให้ นายณฐัพล สารสาส และ นายสเปญ จริงเข้าใจ หรือบคุคลที�ได้รับมอบอํานาจจาก นายณฐัพล 
สารสาส และ นายสเปญ จริงเข้าใจ เป็นผู้มีอํานาจในการลงนามในคําขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดทะเบียน 
และการยื�นขอจดทะเบียนตา่ง ๆ  เพื�อการดงักลา่ว กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดําเนินการแก้ไขเพิ�มเติม
หรือเปลี�ยนแปลงคําขอหรือข้อความในเอกสารดงักลา่วที�เกี�ยวข้องกบัการจดทะเบียนต่าง ๆ เพื�อการดงักลา่ว ที�ต้องยื�นต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั �งมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามที�จําเป็น และเกี�ยวเนื�องกับการ
ดําเนินการดังกล่าวตามที�เห็นสมควร และเพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงาน
ราชการที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งตามคําแนะนําหรือคําสั�งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที� 

 
การลงมติ : วาระนี �ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง

มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที�  7  พิจารณาและอนุมัติการกาํหนดวงเงนิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากที�ได้กาํหนด
วงเงนิมูลค่าของหุ้นกู้คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ�งไว้ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,600,000,000 บาท (หนึ�งพันหกร้อยล้าน
บาท) (ซึ�งเคยได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 เมื�อวันที�  23 เมษายน 2558) เป็นมูลค่า
ของหุ้นกู้คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ�งไว้ มูลค่ารวมไม่เกิน ไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท)  

 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื�องจากปัจจุบนัแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจ อาศยัเงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงิน เงินทนุ และผลกําไรจากการดําเนินงานเป็นหลกั คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นวา่ บริษัทฯ ควรเพิ�มช่องทาง
ในการระดมทนุ เพื�อบริหารสภาพคลอ่ง บริหารต้นทนุทางการเงิน และเพิ�มความแข็งแกร่งทางการเงินของ บริษัทฯ โดยการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้  หากภาวะด้านตลาดเงินเอื �ออํานวย โดยมีรายละเอียดดงันี � 
 ประเภท : หุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึ�งอาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น  หรือคืนเงินต้น
ครั �งเดียวเมื�อครบกําหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทั �งนี �ขึ �นอยู่กับความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั �นๆ 

จํานวน : มลูคา่รวมของหุ้นกู้  ณ ขณะใดขณะหนึ�ง กําหนดไว้ไมเ่กิน 3,000,000,000 บาท (สามพนัล้านบาท) หรือ
สกลุเงินอื�นในอตัราที�เทยีบเทา่ 

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั�วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจํากดั และ/หรือ เสนอขาย
ให้แก่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่  ทั �งหมดหรือบางสว่น ซึ�งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั �งเดียวหรือ
หลายครั �งก็ได้ 

อาย ุและ อตัราดอกเบี �ย : ขึ �นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั �นๆ 
การไถ่ถอนก่อนกําหนด : ขึ �นอยูก่บัเงื�อนไขของหุ้นกู้ที�ออกในแตล่ะครั �ง 
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ข้อจํากดัและเงื�อนไขของหุ้นกู้  เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที�จะออกในแต่ละครั �ง มลูค่าที�ตราไว้ ราคาเสนอขาย
ตอ่หน่วย อตัราดอกเบี �ย การแต่งตั �งผู้แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การ
ไถ่ถอนก่อนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) หรือข้อจํากดัและเงื�อนไขอื�นใดของหุ้นกู้  ให้อยูใ่นอํานาจของ
กรรมการผู้จดัการ โดยมอบอํานาจให้แก่กรรมการผู้จดัการ ในการกําหนดหรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข และรายละเอียดตา่งๆ ที�
เกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั �ง รวมทั �งให้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อนั
จําเป็น และเกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั �นๆ ให้สาํเร็จและเป็นไปตามที�กฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง
กําหนดไว้ ซึ�งรวมถึงมีอํานาจในการแต่งตั �งผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย การเข้าทําและลงนามในสญัญา 
Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement และ/หรือ สญัญาอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง การจดัทําและยื�นคําขอ
และเอกสารต่างๆ กบัสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หนว่ยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และ/หรือ 
บคุคลอื�นใดที�เกี�ยวข้อง เป็นต้น 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้เสนอต่อที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติในการ
กําหนดวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากที�ได้กําหนดวงเงินมลูคา่ของหุ้ นกู้คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ�งไว้ 
มลูคา่รวมไมเ่กิน 1,600,000,000 บาท (หนึ�งพนัหกร้อยล้านบาท) (ซึ�งเคยได้รับการอนมุตัิครั �งแรกจากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2558 เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2558) เป็นมูลค่าของหุ้นกู้ คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ�งไว้ มูลค่ารวมไม่เกิน ไม่เกิน 
3,000,000,000 บาท (สามพนัล้านบาท) เพื�อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ และให้สอดคล้องกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�จะเพิ�มขึ �น
จากการเพิ�มทนุและผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ 

 
การลงมติ : วาระนี �ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง

มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
  
วาระที�  8 เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กําหนดให้ 
“ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด จะขอให้ที�ประชุมพิจารณาเรื�องอื�น
นอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้” 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรบรรจุวาระนี �เพื�อเปิดโอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์จะเสนอให้ที�ประชุม
พิจารณาเรื�องอื�น ๆ นอกเหนือจากที�คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไว้ในการประชมุครั �งนี � 
 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท จี แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) เข้าร่วมประชมุในวนัองัคารที� 6 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 14.30 น. ณ ห้องพิมานแมน ชั �น 2 โรงแรมอนนัตรา สยาม-กรุงเทพ เลขที� 155 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330 และเพื�อให้การลงทะเบียนเพื�อเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะจดัให้มีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วม
ประชมุตั �งแตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป  

 
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 ฉบบันี � พร้อมทั �งเอกสารประกอบการประชุม 

และแบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที� www.gcapital.co.th 
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ข้อจํากดัและเงื�อนไขของหุ้นกู้  เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที�จะออกในแต่ละครั �ง มลูค่าที�ตราไว้ ราคาเสนอขาย
ตอ่หน่วย อตัราดอกเบี �ย การแต่งตั �งผู้แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การ
ไถ่ถอนก่อนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) หรือข้อจํากดัและเงื�อนไขอื�นใดของหุ้นกู้  ให้อยูใ่นอํานาจของ
กรรมการผู้จดัการ โดยมอบอํานาจให้แก่กรรมการผู้จดัการ ในการกําหนดหรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข และรายละเอียดตา่งๆ ที�
เกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั �ง รวมทั �งให้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อนั
จําเป็น และเกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั �นๆ ให้สาํเร็จและเป็นไปตามที�กฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง
กําหนดไว้ ซึ�งรวมถึงมีอํานาจในการแต่งตั �งผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย การเข้าทําและลงนามในสญัญา 
Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement และ/หรือ สญัญาอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง การจดัทําและยื�นคําขอ
และเอกสารต่างๆ กบัสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หนว่ยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และ/หรือ 
บคุคลอื�นใดที�เกี�ยวข้อง เป็นต้น 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้เสนอต่อที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาและอนุมติัในการ
กําหนดวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากที�ได้กําหนดวงเงินมลูคา่ของหุ้ นกู้คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ�งไว้ 
มลูคา่รวมไมเ่กิน 1,600,000,000 บาท (หนึ�งพนัหกร้อยล้านบาท) (ซึ�งเคยได้รับการอนมุตัิครั �งแรกจากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2558 เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2558) เป็นมูลค่าของหุ้นกู้ คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ�งไว้ มูลค่ารวมไม่เกิน ไม่เกิน 
3,000,000,000 บาท (สามพนัล้านบาท) เพื�อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ และให้สอดคล้องกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�จะเพิ�มขึ �น
จากการเพิ�มทนุและผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ 

 
การลงมติ : วาระนี �ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง

มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
  
วาระที�  8 เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กําหนดให้ 
“ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด จะขอให้ที�ประชุมพิจารณาเรื�องอื�น
นอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้” 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรบรรจุวาระนี �เพื�อเปิดโอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์จะเสนอให้ที�ประชุม
พิจารณาเรื�องอื�น ๆ นอกเหนือจากที�คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไว้ในการประชมุครั �งนี � 
 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท จี แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) เข้าร่วมประชมุในวนัองัคารที� 6 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 14.30 น. ณ ห้องพิมานแมน ชั �น 2 โรงแรมอนนัตรา สยาม-กรุงเทพ เลขที� 155 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330 และเพื�อให้การลงทะเบียนเพื�อเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะจดัให้มีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วม
ประชมุตั �งแตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป  

 
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 ฉบบันี � พร้อมทั �งเอกสารประกอบการประชุม 

และแบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที� www.gcapital.co.th 
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  ____  บริษทั จี แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

12 
 

ผู้ ถือหุ้นที�มาร่วมประชมุด้วยตนเอง กรุณาถือบตัรประจําตวัประชาชนมาแสดง สว่นผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้า
ประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแตง่ตั �งบคุคลอื�นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมในครั �งนี � 
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื�อในหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. เทา่นั �น) ตามแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ
ที�แนบมา (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 7 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลกัฐาน แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น
หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ และนํามามอบให้ที�ประชมุก่อนเริ�มการประชมุ   

ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 
สามารถใช้หนงัสือมอบฉันทะได้ทั �งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ� งแบบใดก็ได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
สามารถติดตอ่ขอรับได้ที�เลขานกุารบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซด์ของบริษัทฯ ได้ที� www.gcapital.co.th) 

ทั �งนี �บริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ ข. ซึ�งเป็นแบบที�กําหนดรายการตา่ง ๆ ที�จะมอบฉนัทะที�
ละเอียด ชดัเจน ตายตวั  

 
ผู้ ถือหุ้นที�มีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ�งของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้า

ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที�สามารถรับมอบฉนัทะจากทา่นได้ ดงันี � 
(1) ผศ.วิภาดา ตนัติประภา ดํารงตําแหนง่ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2) นายชยัยงค์ สจัจิพานนท์ ดํารงตําแหนง่ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และ 
กรรมการตรวจสอบ  

(3) นายเปรมสนัต์ พิสฐิพนัธุ์  ดํารงตําแหนง่  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
    และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

(โปรดดรูายละเอียดของกรรมการอิสระที�เป็นผู้ รับมอบฉนัทะตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4) 
 

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบตัิตามเงื�อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น 
การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนดงัที�กําหนดในเอกสาร (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 5) และเพื�อความสะดวกรวดเร็ว
ในการลงทะเบียน โปรดนําหนงัสอืนดัประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุมาแสดงเพื�อยืนยนัตนในการ เข้าร่วม
ประชมุด้วย (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 6) 

 
ทั �งนี �เพื�อให้ท่านผู้ ถือหุ้ นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชุม รวมทั �งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่าง

เต็มที� หากท่านมีคําถามที�ต้องการให้ชี �แจงในประเด็นของระเบียบวาระที�นําเสนอในครั �งนี � สามารถสง่คําถามลว่งหน้ามาที�
บริษัทฯ โดยใช้จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์มาที� sirikandac@gcapital.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-651-9553  

 
นอกจากนั �นเพื�อเป็นการอํานวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จดัทําแผนที�สําหรับสถานที�จดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ครั �งที� 1/2561(สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 8) 
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บริษัทฯ ได้จดัเตรียมของวา่งและเครื�องดื�มไว้รับรองผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที�มาเข้าร่วมประชมุ ทั �งนี � บริษัทฯ ไม่
มนีโยบายแจกของชําร่วยในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

    
( นายสเปญ  จริงเข้าใจ ) 

กรรมการ และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
 
 

หมายเหต ุ: บริษัทฯ จะแสดงรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 ภายใน 14 วนั หลงัจากวนัประชมุเสร็จ       
บนเว็บไซต์ www.gcapital.co.th  
 
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเตมิได้ที� :  นางสาวศิริกานดา จนัทร์แสนวิไล 
    เลขานกุารบริษัท โทร.02-651-9995 ตอ่ 4300 โทรสาร. 02-651-9553 
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