
ที่ RPC/HO-BOD/LT-0141/2556

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 
   1. สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2556
    2.  สารสนเทศเก่ียวกับการทำารายการได้มาและจำาหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน 
   3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
   4. เอกสารหรือหลักฐานการแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น
   5. หนังสือมอบฉันทะจำานวน 3 แบบ (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)
   6. ประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
   7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
   8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ 
จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2556 ได้กำาหนดให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Sky Park 
เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
            ประจำาปี 2556 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2556 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว จึง
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท  ไทยพับลิคพอร์ต   
            จำากัด โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพ 
และได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติ
การเข้าลงทุนในบริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จำากัด โดยการเข้าซื้อหุ้น
จากผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและชำาระ
แล้ว ณ วันรับมอบหุ้น หรือเท่ากับจำานวน 31,500,000 หุ้นจากทุน
จดทะเบียน 105,000,000 หุ้น ภายหลังการเพิ่มทุนของ TPP รวม
มูลค่า 900,112,500 บาท การเข้าทำารายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท

จดทะเบียนในการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ
ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลัก
เกณฑ์ในการทำารายการที่มีนัยสำาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (เกณฑ์การได้มาหรือจำาหน่ายไป) รวมถึง
ประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดของรายการคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 37.86 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และ
เม่ือคำานวณรวมขนาดรายการจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทที่
เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาแล้วมีขนาดของ
รายการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.86 ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 15 
แต่ต่ำากว่าร้อยละ 50 ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ของประกาศ
ที่กล่าวข้างต้น ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำารายงานและเปิด
เผยข้อมูลเก่ียวกับการทำารายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 
วันนับแต่วันแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ทั้งนี้ เพื่อ
ความโปร่งใสของการเข้าทำารายการดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเพิ ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำานวน 
501,793,896 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำานวน 501,793,896 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ในราคาหุ้นละ 1 บาท และจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
เนื่องด้วย บริษัทมีความจำาเป็นต้องระดมทุนสำาหรับใช้เป็นเงินทุนใน
การเข้าลงทุนในบริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จำากัด โดยการเข้าซื้อหุ้น
จากผู้ถือหุ้นเดิม คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจำานวน 501,793,896 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญจำานวน 501,793,896 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท โดยรายละเอียดการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามข้อมูลด้านล่างนี้ และสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลำาดับที่ 3

1) หุ้นสามัญจำานวน 501,793,896 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ให้จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น ในอัตราส่วน 1.60  หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (ในกรณีมี
เศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท

2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้จัดสรรและเสนอ
ขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อ
และชำาระเงินค่าหุ้นสามัญ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมาพร้อม
กับการจองซื้อและชำาระเงินค่าหุ้นสามัญตามสิทธิใน ข้อ 1) ใน

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556



ราคาที ่เสนอขายที ่เท่ากัน   โดยมอบอำานาจให้คณะกรรมการ
บริษัทป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวให้
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำาระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

    (ก) ในกรณีจำานวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
        ของตนมีจำานวนมากกว่าหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้

จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จอง
ซ้ือหุ้นสามัญเกินสิทธิของตน  ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิม
ของผู้ถือหุ้นท่ีได้จองซ้ือหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย 
โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำาเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้น
เหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา
เห็นสมควร

ท้ังน้ี บริษัทจะคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญสำาหรับส่วนท่ีไม่ได้รับ
การจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิม ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มี
ดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีจำานวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
ของตนมีจำานวนน้อยกว่าจำานวนหุ้นสามัญส่วนท่ีเหลือดังกล่าว 
ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จอง
ซื้อหุ้นสามัญเกินสิทธิและชำาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว
ทุกราย

3)  ในกรณีท่ีมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 2) ข้างต้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้นจำานวนท่ียังเหลืออยู่ 
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนอีก
ครั้งหนึ่งหรือยกเลิกหุ้นจำานวนที่ยังเหลือทั้งหมดได้ และนำาไป
จดทะเบียนกับนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรและออกและเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุน คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มอบอำานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทมีอำานาจในการดำาเนินการกำาหนดเงื่อนไข และราย
ละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องและจำาเป็นต่อการออกและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) เช่น 
ระยะเวลาในการจองซื้อ ระยะเวลาในการชำาระค่าจองซื้อ ตลอดจน
วิธีการในการจองซื้อและจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิ 
กำาหนดวันกำาหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
และกำาหนดวันปิดสมุดทะเบียน เป็นต้น 

ตลอดจนการดำาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำาเป็นเพื่อให้การเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมสำาเร็จเป็นผล ซึ่งรวมถึงการยื่น
คำาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อจดทะเบียนหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การนำาส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
             ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือให้สอดคล้องกับท่ีคณะกรรมการได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระ 3 ข้างต้น 
คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทข้อ 4. โดยมีรายละเอียดดังน้ี
จาก
ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียนจำานวน 802,870,229 บาท  
        (แปดร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยยี่สิบเก้าบาท)
        แบ่งออกเป็น 802,870,229  หุ้น  
        (แปดร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนสองร้อยย่ีสิบเก้าหุ้น) 
        มูลค่าหุ้นละ  1  บาท  (หน่ึงบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น
        หุ้นสามัญ 802,870,229 หุ้น 
        (แปดร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนสองร้อยย่ีสิบเก้าหุ้น)
        หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น
เป็น
ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียนจำานวน 1,304,664,125 บาท 
        (หน่ึงพันสามร้อยส่ีล้านหกแสนหกหม่ืนส่ีพันหน่ึงร้อยย่ีสิบห้าบาท) 
        แบ่งออกเป็น 1,304,664,125 หุ้น  
        (หน่ึงพันสามร้อยส่ีล้านหกแสนหกหม่ืนส่ีพันหน่ึงร้อยย่ีสิบห้าหุ้น) 
        มูลค่าหุ้นละ  1  บาท (หน่ึงบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น
        หุ้นสามัญ 1,304,664,125 หุ้น 
        (หน่ึงพันสามร้อยส่ีล้านหกแสนหกหม่ืนส่ีพันหน่ึงร้อยย่ีสิบห้าหุ้น)
        หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

วาระท่ี 5 : พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนช่ือบริษัทและตราสำาคัญของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือให้ช่ือบริษัทสอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินธุรกิจใหม่ของบริษัท 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
เปล่ียนช่ือบริษัทและตราสำาคัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังน้ี
จาก
ช่ือบริษัท: ระยองเพียวริฟายเออร์ จำากัด (มหาชน)
ช่ือภาษาอังกฤษ:  Rayong Purifier Public Company Limited
ตราสำาคัญของบริษัท:

เป็น
ช่ือบริษัท: อาร์พีซีจี จำากัด (มหาชน)
ช่ือภาษาอังกฤษ: RPCG Public Company Limited
ตราสำาคัญของบริษัท: 

	  

	  



 ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำากัด (มหาชน)               

                       
                      

                       (นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล)         
ประธานกรรมการ

วาระท่ี 6 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
              ข้อ 1. เร่ืองช่ือของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
จากการเสนอวาระที่ 5 หากมีการเปลี่ยนชื่อ บริษัทจำาเป็นต้องแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เร่ืองช่ือของบริษัท ให้สอดคล้องกับ
ช่ือใหม่ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1.โดยมีรายละเอียดดังน้ี
จาก
ช่ือบริษัท: ระยองเพียวริฟายเออร์ จำากัด (มหาชน)
และมีช่ือภาษาอังกฤษว่า: Rayong Purifier Public Company Limited
เป็น
ช่ือบริษัท: อาร์พีซีจี จำากัด (มหาชน)
และมีช่ือภาษาอังกฤษว่า: RPCG Public Company Limited

วาระท่ี 7 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 
              และ ข้อ 47

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
จากการเสนอวาระท่ี 5 หากมีการเปล่ียนช่ือ บริษัทจำาเป็นต้องแก้ไขข้อ
บังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 47. ให้สอดคล้องกับช่ือ และตรา
บริษัทใหม่ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 47. โดยมี
รายละเอียดดังน้ี
จาก
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ 
จำากัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำาว่า “บริษัท” ในข้อบังคับน้ีหมายถึงบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ 
จำากัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำาหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับน้ี
ข้อ 47. ตราของบริษัทให้ใช้ดังท่ีประทับไว้น้ี

เป็น
ข้อ 1. ข้อบังคับน้ีเรียกว่า ข้อบังคับบริษัท อาร์พีซีจี จำากัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำาว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท อาร์พีซีจี จำากัด 
(มหาชน) เว้นแต่จะได้กำาหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับน้ี
ข้อ 47. ตราของบริษัทให้ใช้ดังท่ีประทับไว้น้ี

วาระท่ี 8 : พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถาน
ที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุม 
และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ และลง
ลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ โดยขอให้นำาส่งต่อกรรมการ
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการก่อนเข้าประชุม

	  

	  




