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ที� ณศ.027/2559     
     

 วนัที� 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 
เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 
 ดว้ยบริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน) กาํหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ในวนัศุกร์ ที� 29 
เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั�น ห้อง บุษราคมั (ชั9น 32)  เลขที� 10/1 ซอย
สุขมุวทิ 20 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (แผนที�สถานที�ประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 8) 
เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี9  
 
วาระที�  1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั"งที� 1/2558 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 22 ตลุาคม พ.ศ. 2558 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั9 งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 22 ตุลาคม พ.ศ.2558 

และได้จัดทาํรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย ์ในเวลาที�
กฎหมายกาํหนด 14 วนั พร้อมทั9งเผยผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั www.nusasiri.com แลว้ โดยมีรายละเอียดตาม
สาํเนารายงานการประชุม (ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั9 งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 22 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558 ซึ�งกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ เห็นควรให้ที�ประชุมผู ้
ถือหุน้รับรองรายงานการประชุมครั9 งดงักล่าว 

 การลงมต ิ ในวาระนี9ตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที�  2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  และรายงานประจาํปี 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัไดส้รุปรายงานผลการดาํเนินงานที�ผา่นมาและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัซึ�งเกิดขึ9น

ในรอบปี 2558 ซึ�งปรากฏในรายงานประจาํปี 2558 (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการของบริษทัและ
รายงานประจาํปี 2558 

 
วาระที�  3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําปี 2558 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ"นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ซึ�งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 หมวดที�  8 ซึ� ง
 กําหนดให้บริษัทต้องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วนัสิ9นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที�ผ่านการ
 ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้และเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติั  

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ9นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ที�แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2558 และสรุปขอ้มูลทางการเงิน ซึ� งไดผ้่านการพิจารณา
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จากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแลว้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาํปี 2558 และสรุปขอ้มูลทางการเงิน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั สําหรับปีบญัชี 
สิ9นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซึ�งไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

 การลงมต ิ   ในวาระนี9ตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที�  4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิกาํไรเพื�อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผล 

  การเนินงานของบริษัท สําหรับปีบัญชีสิ"นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับปีบญัชี สิ9นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซึ� ง
ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 2558 
บริษทัฯ มีกาํไร สาํหรับปี จาํนวน 51,097,210.24 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.13 ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน พ.ศ. 
2535 มาตรา 115 วา่ดว้ยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได ้ในกรณีที�บริษทั
ฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจาํเป็นตอ้งงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี 2558 เนื�องจากบริษทัยงัมีความจาํเป็นตอ้งใช้เงินทุนเพื�อการดาํเนินการโครงการต่อเนื�อง จึงไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ได ้และเพื�อรักษาสภาพคล่อง จึงเห็นควรงดจ่ายปันผลในปีนี9  
 มาตรา 116 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุน สาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้า
ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม ยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี9 จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอื�นกาํหนดให้ตอ้งมีทุนสาํรองมากกวา่
นั9น บริษทัฯ มีกาํไร สาํหรับปี จาํนวน 51,097,210.24 บาท แต่ในปี 2557 มียอดขาดทุนสะสม 48,749,629.94 
บาท คงเหลือกาํไร 2,347,580.30 บาท และมีผลประโยชน์พนกังานที�ยงัมิไดจ่้าย 713,875.20 รวมเป็นกาํไรเพื�อ
เป็นเงินสาํรองเท่ากบั 3,061,455.50 บาท สาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิ เป็นเงิน 153,072.77 บาท 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรเพื�อเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมาย จาํนวน 153,072.77 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานของบริษทั สําหรับปีบญัชี
สิ9นสุด ณ วนัที� 31ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 การลงมต ิ ในวาระนี9ตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที�  5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั"งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ขอ้ 18 กาํหนดวา่ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครั9 ง กรรมการคิดเป็นจาํนวนหนึ�งในสามหรือจาํนวนใกล้
ที�สุดกับส่วนหนึ� งในสาม จะตอ้งออกจากตาํแหน่ง กรรมการที�จะออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สอง
ภายหลงัการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ให้ใชว้ิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยูใ่น
ตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซึ�งกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในปีนี9  ไดแ้ก่ 

1. นายสมคิด ศริ รองประธานกรรมการบริษทั 
2. นายอาํนวย ปรีมนวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 โดยรายละเอียดประวติัของกรรมการทั9ง 2 ท่าน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) 
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 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ� งไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาและมีมติเห็นชอบตาม
ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนเสนอแต่งตั9ง นายสมคิด ศริ และ 

 นายอาํนวย ปรีมนวงศ ์ซึ�งเป็นกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ
บริษทัฯ อีกวาระหนึ�ง เนื�องจากเห็นวา่กรรมการ ทั9ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความเหมาะสม และมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที�เกี�ยวขอ้ง  

 การลงมต ิ ในวาระนี9ตอ้งลงมติเป็นรายบุคคลและตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที�  6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ ประจาํปี 2559 โดยเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนั ตามผลประกอบการ 
ขนาดของธุรกิจ หน้าที�  ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน  5.0  ล้านบาท เท่ากบัปีที�แลว้ และค่าตอบแทนที�เป็นเงิน
โบนสัอตัรา 0.25% ของสินทรัพยร์วมที�เพิ�มขึ9นและบริษทัมีกาํไร แต่จาํกดัสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี   

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการที�เคยไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นที�ผ่านมายอ้นหลงั 3 ปี สรุปไดด้งันี9  
  1. ปี 2556 จาํนวน 5.0 ลา้นบาท (ใชจ้ริง 4.23 ลา้นบาท)  
  2. ปี 2557 จาํนวน 5.0 ลา้นบาท (ใชจ้ริง 3.34 ลา้นบาท)  
  3. ปี 2558 จาํนวน 5.0 ลา้นบาท (ใชจ้ริง 4.20 ลา้นบาท)           

ทั9งนี9  ใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณากาํหนดเงื�อนไข รายละเอียดและอตัราการจ่าย ค่าตอบแทน
กรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน 
(ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั ประจาํปี 
2559 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ลา้นบาท เท่ากบัปีที�แลว้ และค่าตอบแทนที�เป็นเงินโบนสัอตัรา 0.25% ของสินทรัพย์
รวมที�เพิ�มขึ9นและบริษทัมีกาํไร แต่จาํกดัสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ตามที�คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนเสนอ  

 การลงมต ิ ในวาระนี9ตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที�  7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั"งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2559 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ� ง
กาํหนดให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั9งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปีของบริษทั 
และนอกจากนี9 ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ไดก้าํหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจัดให้มีการ
หมุนเวยีนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ที�สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัมาแลว้ 5 รอบบญัชีติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตั9งผูส้อบบญัชีรายใหม่ที�สังกดัสาํนกังานสอบ
บญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะแต่งตั9งผูส้อบบญัชีรายที�พน้จากการปฏิบติัหนา้ที�
จากการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีได้เมื�อพน้ระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบญัชีนับแต่วนัที�พน้จากการปฏิบัติ
หน้าที� คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดยมี
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ศาสตราจารยเ์กียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 76 และ/หรือ นายชัยยุทธ  องัศุวิทยา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3885 และ/หรือ นางณัฐสรัคร์  สโรชนนัท์จีน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4563
และไม่มีความสมัพนัธ์ ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่
อยา่งใด 
 ทั9 งนี9  ค่าสอบบัญชีที�เสนอสําหรับปี 2558 จาํนวน 1.66 ลา้นบาท  แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื�นๆ เช่น ค่า
เดินทาง ค่าไปรษณียากรค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ�งจะขอเบิกตามจาํนวนที�จ่ายจริง  ดงัรายละเอียดดงันี9  

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ปี 2559 ปี 2558 

ค่าตรวจสอบบญัชีงบการเงนิประจาํปี  
บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน)              780,000              750,000
งบการเงินรวม              150,000                100,000
ค่าตรวจสอบงบการเงนิระหว่างกาล/ไตรมาส  
บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน)                   720,000                   660,000
งบการเงินรวม   270,000   150,000 

รวม      1,920,000      1,660,000 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั9 งศาสตราจารยเ์กียรติคุณเกษรี  

ณรงคเ์ดช ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 76 และ/หรือ นายชยัยทุธ  องัศุวทิยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3885 
และ/หรือ นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4563 แห่งสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิ
เอท  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 โดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,920,000 
บาท ซึ� งไม่รวมค่าใชจ่้ายอื�นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรสาร, ค่าล่วงเวลา ซึ� งจะขอเบิกตาม
จาํนวนที�จ่ายจริง  

 การลงมต ิ ในวาระนี9ตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที�  8 พิจารณาอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเดิม จํานวน 2,250,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) จํานวน 1,500,000,000 ล้านหุ้น, ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเดิม จํานวน 750,000,000 หุ้น เพื�อ

รองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิการซื"อหุ้นสามญัของบริษัทฯ (NUSA-WB) รวม 2,250,000,000 หุ้น 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  บริษทัฯ มีการวางแผนที�จะเพิ�มทุน จดทะเบียนใหม่ ซึ�งตามกฎหมายระบุวา่ ตอ้งมีการลด
ทุนจดทะเบียนที�ยงัไม่ไดช้าํระหรือหุน้ที�เหลือจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิการซื9อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้
เสร็จสิ9นก่อนจึงจะสามารถเพิ�มทุนจดทะเบียนใหม่ได ้บริษทัฯ มีความประสงค์ที�จะขอยกเลิกการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทุนเดิม จาํนวน 2,250,000,000 หุ้น เพื�อจดัสรรให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน 
1,500,000,000 หุ้น และเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิการซื9อหุ้นสามญัของบริษทัฯ (NUSA-
WB) จาํนวน 750,000,000 หุน้ รวมจาํนวน 2,250,000,000 หุน้ 

  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัยกเลิกจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเดิม 
จาํนวน 2,250,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน 1,500,000,000 ลา้นหุ้น, ยกเลิก
จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเดิม จาํนวน 750,000,000 หุน้ เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิการซื9อหุ้น
สามญัของบริษทัฯ (NUSA-WB) รวม 2,250,000,000 หุน้และใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาต่อไป   
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   การลงมต ิในวาระนี9 ตอ้งผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

วาระที�  9  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 11,940,717,764 หุ้น ให้เหลือทุนจด

ทะเบียน จํานวน 9,690,717,764 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที�สํารองไว้ เพื�อรองรับการออกหุ้นเพิ�มทุน

ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 1,500,000,000 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที�สํารองไว้เพื�อรองรับการ

ใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิการซื"อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จํานวน 750,000,000 หุ้น รวม 

2,250,000,000 หุ้น 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  สืบเนื�องจากวาระที� 8 เมื�อมีมติอนุมติัยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเดิม จาํนวน 
2,250,000,000 หุ้นแลว้ จะตอ้งพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 
11,940,717,764 หุน้ ใหเ้หลือทุนจดทะเบียน จาํนวน 9,690,717,764 หุน้ โดยวธีิการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที�สาํรองไว ้
เพื�อรองรับการออกหุ้นเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกัด จํานวน 1,500,000,000 หุ้น โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจด
ทะเบียนที�สาํรองไวเ้พื�อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิการซื9อหุ้นสามญัของบริษทัฯ (NUSA-WB) 
จาํนวน 750,000,000 หุน้ รวม 2,250,000,000 หุน้ 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจด
ทะเบียนเดิม จาํนวน 11,940,717,764 หุน้ ใหเ้หลือทุนจดทะเบียน จาํนวน 9,690,717,764 หุ้น โดยวิธีการตดัหุ้นสามญั
จดทะเบียนที�สํารองไว ้เพื�อรองรับการออกหุ้นเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกัด จาํนวน 1,500,000,000 หุ้น โดย
วธีิการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที�สาํรองไวเ้พื�อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิการซื9อหุน้สามญัของ
บริษทัฯ (NUSA-WB) จาํนวน 750,000,000 หุ้น รวม 2,250,000,000 หุ้นและให้นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น
เพื�อพิจารณาต่อไป     
 การลงมต ิ   วาระนี9 จะตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั9งหมด
ของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที�  10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัท 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  สืบเนื�องจากการลงมติลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที�ปรากฏในวาระที� 9 เพื�อให้
สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จึงขอเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาการแกไ้ขเพิ�มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัฯ ตามมาตรา 18(4) แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ทั9งนี9  
โดยใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจในการแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อเป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน 

   ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  
 ขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ดงันี9  

 “ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน 9,690,717,764 บาท  (เกา้พนัหกร้อยเกา้สิบลา้นเจด็แสนหนึ�งหมื�นเจด็พนั 
    เจด็ร้อยหกสิบสี�บาทถว้น) 
 แบ่งออกเป็น  9,690,717,764 หุน้  (เกา้พนัหกร้อยเกา้สิบลา้นเจด็แสนหนึ�งหมื�นเจด็พนั 
     เจด็ร้อยหกสิบสี�หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ            1 บาท (หนึ�งบาท) 
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 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 9,690,717,764 หุน้  (เกา้พนัหกร้อยเกา้สิบลา้นเจด็แสนหนึ�งหมื�นเจด็พนั 
   เจด็ร้อยหกสิบสี�หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ              -    หุน้ ( -  หุน้)” 

การลงมต ิ  วาระนี9จะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ย คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี� (3/4)  ของจาํนวนเสียงทั9งหมด
ของผูถื้อหุน้ ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที�  11  พิจารณาอนุมตัเิพิ�มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท จาํนวน 690,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจด

ทะเบียนเดมิ จาํนวน 9,690,717,764 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 10,380,717,764 หุ้น โดยการออกหุ้น

สามัญเพิ�มทุนใหม่จํานวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื�อรองรับการเพิ�มทุนแบบมอบ

อาํนาจทั�วไป (General Mandate) 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัฯ มีความจาํเป็นที�จะเสริมสภาพคล่อง และขยายธุรกิจตามแผนงาน จึงมีความ
จาํเป็นที�จะตอ้งเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื�อเป็นเงินทุนในการดาํเนินงานวตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุน
จดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) ครั9 งนี9  เพื�อจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่บุคคล
ในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน 690 ลา้นหุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้ ้นละ 1.00 บาท ตามประกาศ 
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 28/2551 เรื�อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ 
(รวมถึงที�จะมีการแกไ้ข) และประกาศ ที� ทจ. 72/2558 เรื�อง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษทั จาํนวน 
690,000,000 หุน้ จากทุนจดทะเบียนหลงัลดทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 9,690,717,764 หุน้ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
จาํนวน 10,380,717,764 หุน้ โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่จาํนวน 690,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 
บาท เพื�อรองรับการเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) 
 การลงมต ิ   วาระนี9จะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ย คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี� (3/4)  ของจาํนวน
เสียงทั9งหมดของผูถื้อหุน้ ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที�  12 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจด

ทะเบียนของบริษัท  
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  สืบเนื�องจากการลงมติเพิ�มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที�ปรากฏในวาระที� 12  
เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จึงขอเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาการแกไ้ข
เพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัฯตามมาตรา 18(4) แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  
 ทั9งนี9  โดยใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจในการแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อเป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  
 ขอ้ 4. ของบริษทั เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน ดงันี9  

 “ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน 10,380,717,764 บาท  (หนึ�งหมื�นสามร้อยแปดสิบลา้นเจด็แสนหนึ�งหมื�น 
    เจด็พนัเจด็ร้อยหกสิบสี�บาทถว้น) 
  แบ่งออกเป็น 10,380,717,764 หุน้  (หนึ�งหมื�นสามร้อยแปดสิบลา้นเจด็แสนหนึ�งหมื�น 
    เจด็พนัเจด็ร้อยหกสิบสี�หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ     1  บาท (หนึ�งบาท) 
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 โดยแบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญั 10,380,717,764  หุน้  (หนึ�งหมื�นสามร้อยแปดสิบลา้นเจด็แสนหนึ�งหมื�น 
    เจด็พนัเจด็ร้อยหกสิบสี�หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ                -       หุน้ ( -  หุน้)” 

 การลงมต ิ   การลงมติในวาระนี9  ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี� (3/4)  ของจาํนวน 
 เสียงทั9งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที�  13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ จํานวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ภายใต้การเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล สืบเนื�องจากการเพิ�มทุนจดทะเบียนตามวาระที�  12 บริษทัฯ มีวตัถุประสงคจ์ดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทุนดงักล่าวให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน 690,000,000 หุ้น เพื�อรองรับการ
เพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate)  
 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาการเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General 
Mandate) โดยมีเหตุผลและความจําเป็นในการเพิ�มทุนเพื�อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษทั ในการใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียน เนื�องจากปัจจุบนัสถาบันการเงินอนุมติัสินเชื�อค่อนขา้งยาก การเพิ�มทุนจึงถือไดว้่ามีความคล่องตวั 
รวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทนัต่อปัจจยัแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
  ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินที�ไดจ้ากการเสนอขายหุ้นนั9น บริษทัฯจะนาํไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการดาํเนินธุรกิจ  
  ความสมเหตุสมผลของการเพิ�มทุนเพื�อให้บริษทัฯ มีเงินทุนเพิ�มเติมสาํหรับการดาํเนินกิจการมีความพร้อม
ทางดา้นเงินทุนเพื�อรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคตอนัก่อให้เกิดประโยชน์และกาํไรต่อบริษทัฯ 
ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ�มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  
  ผลกระทบที�คาดวา่จะเกิดขึ9นต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน
ของบริษทั อนัเนื�องจากการเพิ�มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใชเ้งินนั9น คาดวา่จะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษทัฯ เนื�องจากการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั มีขั9นตอนและใชร้ะยะเวลาดาํเนินการที�รวดเร็ว
และยงัสามารถกาํหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที�บริษทัฯ ตอ้งการได ้ซึ� งเป็นนักลงทุนที�มีศักยภาพด้าน
เงินทุน ประสบการณ์ หรือมีความเชี�ยวชาญในธุรกิจที�สามารถเสริมศักยภาพให้กบับริษทัได ้อนัจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั9งผลประกอบการและการดาํเนินงานแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ดว้ย 
  ทั9 งนี9  ในกรณีที�กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความซื�อสัตย์สุจริตและระมัดระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทัในเรื�องที�เกี�ยวกบัการเพิ�มทุนหากการไม่ปฏิบติัหน้าที�ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท ผูถื้อหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบติัหนา้ที�นั9นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที�มี
ความเกี�ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนั9นแทนบริษทั
ได ้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดและวตัถุประสงคก์ารเพิ�ม
ทุนดงันี9  
 - จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท  เพื�อรองรับการเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate)  
 โดยมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที�
บริหาร และ/หรือ บุคคลที�คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอาํนาจพิจารณาเสนอ
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ขายหุน้สามญัเพิ�มทุนในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายให้กบักลุ่มบุคคลใดก่อนก็ได ้หรือ 
กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดียวกนัก็ได ้โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของ
บริษทัฯ และจะตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในวนัที�บริษทัฯจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีในคราวถดัไป 
หรือภายในวนัที�กฎหมายกาํหนดให้บริษทัฯตอ้งจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีในคราวถดัไป (แลว้แต่
วนัใดจะถึงก่อน) รวมถึงการกาํหนดรายละเอียดในการจดัสรร เช่น ราคา เงื�อนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอื�น ๆ 
ของการจดัสรรหุน้ดงักล่าว รวมถึงการพิจารณากาํหนด "ราคาตลาด" ไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
บริษทั โดยราคาตลาดใหค้าํนวณจากราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ9 าหนกัของหุน้บริษทัยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนัที�เสนอขายโดยราคาที�นาํมาถวัเฉลี�ยดงักล่าว
ตอ้งใชร้าคาเฉลี�ยของการซื9อขายหุ้นนั9นในแต่ละวนั และไม่ตํ�ากวา่มูลค่าที�ตราไวข้องบริษทั หุ้นละ 1.00 บาท 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที�เกี�ยวขอ้ง จาํนวนหุ้นดงักล่าวขา้งตน้คิดเป็นประมาณร้อยละ 10  ของ
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ทั9งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทัโดยการลด
จาํนวนหุ้น ซึ� งเท่ากบัจาํนวน 6,946,884,128 หุ้น นอกจากนี9 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน ดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้ง
รวมกันทั9 งหมดแลว้ไม่เกิน 694,688,412 หุ้น หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทัจาํนวน  
6,946,884,128 หุน้ (รายละเอียดแบบรายงานการเพิ�มทุน (F 53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 4) 

  การลงมต ิ   การลงมติในวาระนี9  ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี� (3/4)  ของจาํนวน 
 เสียงทั9งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที�  14 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

 
                                        จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามกาํหนด วนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวขา้งตน้ ผูถื้อหุน้ท่านใด

ประสงคที์�จะแต่งตั9งบุคคลอื�นมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั9 งนี9  โปรดมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบ
ฉนัทะที�แนบทา้ยมานี9ต่อประธานที�ประชุมก่อนเขา้ร่วมประชุม 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                    (นายวษิณุ  เทพเจิรญ) 
                    ประธานกรรมการบริษทั 

 
หมายเหตุ 1. ผูถื้อหุน้ท่านใดที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเองไดส้ามารถมอบฉนัทะใหก้บั  
นายประดิษฐ ์ ศวสัตนานนท ์และ นายมานพ  ถนอมกิตติ  ซึ� งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทั  เพื�อลงคะแนน
เสียงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ในครั9 งนี9  ขอ้มูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ� งผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็น
ตวัแทนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559  (ปรากฏตามปรากฏตามเอกสารแนบ 7)  
 2.  ผูถื้อหุ้นท่านใดที�ประสงคจ์ะรับรายงานประจาํปี 2558 ของบริษทั ในรูปแบบของสื�อสิ�งพิมพก์รุณาติดต่อ 
คุณศิริพร  แซ่ซิ9ม โทร. 0 2030 1399 ต่อ 117 
 


