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 (F 53-4)   

          
แบบรายงานการเพิ�มทุน 

บริษัท ฮอท พอท จาํกัด (มหาชน) 
  วันที� 28 กุมภาพันธ์ 2561  

 

ข้าพเจ้าบริษัท ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 1/2561 

เมื�อวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2561 เวลา 15.00 น. เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ ดงัต่อไปนี � 

 

1. การเพิ�มทุน 

 

ที�ประชุมคณะกรรมการได้มีมตใิห้เพิ�มทนุจดทะเบยีนของบริษัท จากจํานวน 121,800,000 บาท เป็น 

194,880,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ จํานวน 292,320,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

รวม 73,080,000 บาท โดยเป็นการเพิ�มทุนลกัษณะดงันี �  

 

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าที�ตราไว้  
(บาทต่อหุ้น) 

รวม  
(บาท) 

แบบกําหนดวตัถปุระสงค์  หุ้นสามญั 243,600,000 0.25 60,900,000 

ในการใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

แบบมอบอํานาจทั�วไป หุ้นสามญั 48,720,000 0.25 12,180,000 

(General mandate) หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

 
2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุใหม่ 

 

ที�ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่จํานวน 292,320,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 

0.25 บาท รวม 73,080,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี � 

 

 2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน (Specific Objective) 
 

จัดสรรให้แก่ 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 
ราคาขาย 

ต่อหุ้น (บาท) 

วัน เวลา  
จองซื �อ และชําระ

เงนิค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right 

Offering) – ครั �งแรก 

243,600,000 2 หุ้นสามญัเดิม 

: 1 หุ้นสามญั

เพิ�มทนุใหม ่

1.30 บาท  

ต่อหุ้น 

18 – 22  

มิถนุายน 2561 

โปรดดหูมายเหต ุ

ท้ายตาราง 2.2 
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จัดสรรให้แก่ 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 
ราคาขาย 

ต่อหุ้น (บาท) 

วัน เวลา  
จองซื �อ และชําระ

เงนิค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

2. ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right 

Offering) – ครั �งต่อๆ 

ไป (ในกรณีที�มีหุ้น

เหลือจากการจดัสรร

ตามข้อ 1.) 

หุ้นส่วนที�เหลือ

จากการจดัสรร

ตามข้อ 1. 

(ยงัไม่สามารถ

ระบจํุานวนที�

แน่นอนได้) 

โปรดดูหมายเหต ุ ราคาเสนอขายจะ

เป็นราคาตามที�

คณะกรรมการหรือ

บคุคลที�ได้รับ

มอบหมายกําหนด

ซึ�งจะเป็นราคาที�ไม่

ตํ�ากว่าราคาเสนอ

ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมตามสดัส่วน

จํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้น

แต่ละรายถืออยู ่

(Right Offering) ใน

ครั �งแรก 

ตามข้อ 1. 

โปรดดหูมายเหต ุ โปรดดหูมายเหต ุ

ท้ายตาราง 2.2 

 
 2.2 แบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) 

 

จัดสรรให้แก่ 
ประเภท

หลักทรัพย์ 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละต่อทุน

ชําระแล้ว 
หมายเหตุ 

บคุคลในวงจํากดั 

(Private Placement) 

หุ้นสามญั 48,720,000 10.00 โปรดดหูมายเหต ุ

 

หมายเหตุ :   ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 1/2561 เมื�อวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติอนุมตัิการเพิ�ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 73,080,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 121,800,000 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 194,880,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ จํานวน 

292,320,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน

ใหม่ ดงันี � 

(1) จํานวนไม่เกิน 243,600,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบนั

เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษทั (ครั �งแรก) ตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย

ถืออยู่ (Right Offering) ตามแบบกําหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (Specific Objective) 

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษทัที�มีรายชื�อปรากฏอยู่ในวนักําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�
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มีสิทธิ�จองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ (Record Date) ในวนัที� 18 พฤษภาคม 2561  ในอตัราส่วน 

2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ (ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ �ง) ในราคาเสนอขายหุ้น

ละ 1.30 บาท (คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของราคาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของราคาหุ้นของบริษัท 

ตั �งแต่วนัที� 19 - 27 กุมภาพนัธ์ 2561 รวม 7 วนัทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั �งที� 1/2561 เมื�อวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ที�มีมติอนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ดงักล่าว ที�เท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น) และกําหนดวนัจองซื �อและรับชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ�ม

ทนุใหม่ในระหว่างวนัที� 18 - 22 มิถนุายน 2561 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. 

 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมข้างต้น มีรายละเอียดดงันี �  

 

ในกรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทนุเหลือจากการจองซื �อของผู้ ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือ

ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที�เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�ได้

จองซื �อและชําระเงินค่าหุ้นสามัญที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที�เท่ากัน 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

กรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/

หรือบคุคลที�ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/

หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�

บริหารเป็นผู้ มีอํานาจพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที�เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ที�

ได้จองซื �อและชําระเงินค่าหุ้นสามญัที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไข

ดงันี �  

 

(ก)   ในกรณีจํานวนหุ้นสามัญที�ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื �อเกินกว่าสิทธิของตนมีจํานวนมากกว่า

จํานวนหุ้นสามญัส่วนที�เหลือดงักล่าว ให้จดัสรรหุ้นส่วนที�เหลือดงักล่าวในระหว่างผู้ ถือ

หุ้นเดิมที�ได้จองซื �อหุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิของตน ตามสดัส่วนการถือหุ้นสามญัเดิมของ

ผู้ถือหุ้นที�ได้จองซื �อหุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจดัสรรหุ้นดงักล่าว

ให้ดําเนินการไปจนกระทั�งไม่มีหุ้ นเหลือจากการจัดสรร ตามที�คณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธาน

เจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือบุคคลที�ได้รับมอบ

อํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

กรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหารจะ

พิจารณาเห็นสมควร  ทั �งนี �บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื �อหุ้นสามญัสําหรับส่วนที�ไม่ได้รับ

การจดัสรรเพิ�มเติมของผู้ ถือหุ้นเดิมดงักล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี �ยภายใน 14 วนันบั

แต่วนัที�ปิดรับการจองซื �อหุ้น  
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(ข)   ในกรณีจํานวนหุ้นสามัญที�ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื �อเกินกว่าสิทธิของตนมีจํานวนน้อยกว่า

จํานวนหุ้นสามญัส่วนที�เหลือดังกล่าว ให้จดัสรรหุ้นส่วนที�เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมที�ได้จองซื �อหุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิและชําระเงินค่าจองซื �อหุ้นสามญัดงักล่าวทกุราย  

 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ที�จองซื �อเกินกวา่สิทธิตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใด

จะต้องไม่ทําให้ผู้ ถือหุ้นที�จองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทใน

ลกัษณะที�เพิ�มขึ �นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที�ต้องทําคําเสนอซื �อหลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที�

กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ. 12/2554 เรื�อง หลักเกณฑ์ เงื�อนไข 

และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ และในลักษณะที�เป็นการฝ่าฝืน

ข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที�ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 

 

ทั �งนี � ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�มีรายชื�อปรากฏอยู่ในวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิจองซื �อ

หุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ (Record Date) ในวนัที� 18 พฤษภาคม 2561 จะได้รับสิทธิจองซื �อหุ้น

สามญัเพิ�มทนุใหม่ของบริษัทก็ต่อเมื�อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 มีมติอนมุตัิการ

เพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 

(2) ในกรณีที�มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ตามข้อ (1) บริษัทอาจจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ส่วนที�เหลือดงักล่าวทั �งหมดหรือบางส่วน

เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

อีก  โดยบริษัทจะกําหนดรายละเอียดต่างๆทั �งหมดที�เกี�ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�ม

ทนุใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Right Offering) ในครั �งต่อๆไป อาทิสดัส่วนการจดัสรร

ราคาเสนอขายวนัจองซื �อวนักําหนดสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ (Record Date) 

ฯลฯ ตามรายละเอียดและเงื�อนไขที�คณะกรรมการของบริษัทจะกําหนดและแจ้งข้อมลูให้ผู้ ถือ

หุ้นทราบล่วงหน้าอีกครั �ง ทั �งนี �ราคาเสนอขายจะเป็นราคาตามที�คณะกรรมการหรือบุคคลที�

ได้รับมอบหมายกําหนดซึ�งจะเป็นราคาที�ไม่ตํ�ากว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน

จํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในครั �งแรกตามข้อ (1) 

 

นอกจากนี � เพื�อความคล่องตวัในการจดัสรรและออกเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมของบริษัท ตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) ตามข้อ (1) และ 

(2) ข้างต้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

ประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/

หรือบคุคลที�ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

ประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็น

ผู้ มีอํานาจดําเนินการใดๆ อนัจําเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ดงักล่าว
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ได้ทุกประการ รวมถึงการกําหนดหรือเปลี�ยนแปลงระยะเวลาการจองซื �อและรับชําระเงินค่าหุ้น

สามญัเพิ�มทุนใหม่ การกําหนดราคา เงื�อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพิ�มทนุใหม่ดงักล่าวได้ตามที�เห็นสมควรต่อไป ทั �งนี �ให้เป็นไปตามมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือ

กฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งดําเนินการต่างๆ อนัจําเป็นและสมควร อันเกี�ยวเนื�องกับการออก

และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ในครั �งนี � ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสาร 

รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคําขอต่างๆ และ/หรือดําเนินการใดๆ 

เพื�อให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียน  ในการยื�นจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  รวมถึงการนําหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่เข้าเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื�นๆ ที�

เกี�ยวข้อง 

 

(3) จํานวนไม่เกิน 48,720,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบนั

เพื�อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื�อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) ทั �งนี �การจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ�มทนุใหม่ของบริษัทเพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัดตามแบบมอบอํานาจทั�วไป 

(General Mandate) ต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี � 

(3.1) บุคคลในวงจํากัดตามแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) ที�จะได้รับการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่จะต้องมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ�ง ดงันี �  

(ก)  เป็นผู้ลงทนุสถาบนัตามนิยามที�กําหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� กจ. 17/2551 เรื�อง การกําหนดบทนิยามใน

ประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือ  

(ข)  เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที�มีฐานะการเงินมั�นคง 

สามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และ/หรือ ต้องเป็น

พันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที�จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือ

สามารถให้คําแนะนําหรือโอกาสทางธุรกิจซึ�งสามารถส่งเส ริมผลการ

ดําเนินงานของบริษัท 

(3.2) บคุคลในวงจํากดัตามแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) จะไม่เป็นบคุคลที�

เกี�ยวโยงกันของบริษัท ที� ทําให้เกิดเป็นรายการที� เกี�ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที� ทจ.21/2551 เรื�องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที�

เกี�ยวโยงกนั (ตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ทั �งนี � บริษัทจะทําการเปิดเผยรายชื�อผู้ลงทุนที�จะ

ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ต่อไป 
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มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

กรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/

หรือบคุคลที�ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/

หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�

บริหาร มีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที�ดีที�สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที�

เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และต้องไม่ตํ�ากว่าราคาที�เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน

การถือหุ้น (Right Offering) ที�เท่ากบั 1.30 บาทต่อหุ้น และไม่ตํ�ากว่าราคาใดราคาหนึ�ง ดงันี �  

 (ก) ราคาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนักของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทําการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทําการติดต่อกัน

ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที�นํามาถวัเฉลี�ยดังกล่าว

ต้องใช้ราคาเฉลี�ยของการซื �อขายหุ้นในแต่ละวนั ทั �งนี � วันกําหนดราคาเสนอขายหุ้น

ต้องย้อนหลงัไม่เกินกวา่ 3 วนัทําการก่อนวนัแรกที�เสนอขายต่อผู้ลงทนุ อย่างไรก็ตาม 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ 

และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือ

บุคคลที�ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธาน

เจ้าหน้าที�บริหาร อาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 

10 ของราคาตลาดดงักล่าว 

(ข) ราคาที�กําหนดโดยผ่านกระบวนการที�เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบนัแสดงความประสงค์ที�จะ

ซื �อหุ้นที�ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดบัราคาที�ต้องการ (Book Building) ซึ�งผ่านการ

สํารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์  

 

ในการนี �ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ 

และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือบุคคลที�

ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

ประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

เสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) ข้างต้น 

 

ทั �งนี � มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

กรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/

หรือบคุคลที�ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/

หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�
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บริหาร มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจดัสรรและเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจํากัด (Private Placement) การ

กําหนดข้อกําหนด เงื�อนไขและรายละเอียดที�เกี�ยวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�ม

ทุนใหม่ และ/หรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่เพื�อเป็นสิ�งตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา 

การเข้าเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการ

จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ และ ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และ

หลกัฐานที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ดังกล่าว 

รวมถึงการกําหนดเงื�อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่

ดงักล่าวได้ตามที�เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการ

ประชุมผู้ ถือหุ้ น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคําขอต่างๆ และ/หรือดําเนินการใดๆ เพื�อ

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียนในการยื�นจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนและทุน

ชําระแล้วของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการ

ชําระเงินของผู้ จองซื �อหุ้ นในแต่ละคราว รวมถึงการนําหุ้ นสามัญเพิ�มทุนใหม่เข้าเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการนําส่งข้อมูลเอกสารหลกัฐาน

ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ 

ไอ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง 

 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ให้แก่บคุคลในวงจํากดัข้างต้น ไม่วา่กรณีใดจะต้องไม่ทําให้

ผู้ ที�จองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลกัษณะที�เพิ�มขึ �นจนถึงหรือข้ามผ่าน

จดุที�ต้องทําคําเสนอซื �อหลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุที� ทจ. 12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์

เพื�อครอบงํากิจการ และในลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที�

ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษทั  

 

ทั �งนี �การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัด จะเกิดขึ �นภายหลังจากที�

บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนจํานวนหุ้น

ที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามแบบกําหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

(Specific Objective) เรียบร้อยแล้ว   

 

2.3 การดาํเนินการของบริษัท กรณีที�มีเศษของหุ้น 

ให้ปัดเศษของหุ้นนั �นทิ �ง 

 

2.4 จาํนวนหุ้นคงเหลือที�ยังมิได้จัดสรร  

ไม่มี 
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3. กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมัตกิารเพิ�มทนุ/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ 
 

กําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัที� 23 เมษายน  2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1        

ชั �นลอย โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพ สาทร เลขที� 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 

10120 โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 (Record Date) 

ในวนัที� 16 มีนาคม 2561 

 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไข
การขออนุญาต 

 

4.1 ได้รับอนุมัติจากที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ให้ดําเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียน รวมทั �งเรื�อง

อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

4.2 บริษัทจะดําเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียน รวมทั �งการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที�เกี�ยวข้องกับการเพิ�มทุน

จดทะเบยีน และการจดทะเบยีนเปลี�ยนแปลงทนุชําระแล้ว ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.3 บริษทัจะดําเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื�อรับหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ที�ออกเสนอ

ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจํากัด เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทําการซื �อขายในตลาด

หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม  
 

 5.1 เงนิที�ได้รับจากการเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ประมาณ 316.68    

ล้านบาท จะนําไปใช้ดงัต่อไปนี � 

 

วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุน จาํนวนเงนิทนุที�จะนําไปใช้
โดยประมาณ (ล้านบาท) 

ระยะเวลาการใช้เงนิทุน 
ส่วนที�เพิ�ม 

1. เป็นเงินทุนหมนุเวียน1 266.68 ปี 2561 – ปี 2562 

2. ปรับปรุงสาขาเดิม และขยาย

สาขา2 

50.00 ปี 2561 – ปี 2562 

หมายเหตุ: 1 เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเพื�อเป็นการเพิ�มสภาพคล่อง เพื�อเป็นเงินทุนไว้สําหรับ

บริษัทที�จะต้องจ่ายเงินกู้ ยืมระยะสั �น จํานวน 59.23 ล้านบาท, เจ้าหนี �อื�น 129.99 ล้านบาท 

และภาระการจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ครบชําระใน 1 ปี จํานวน 18 

ล้านบาทรวมเป็นเงินกว่า 207.22 ล้านบาท ส่วนที�เหลืออีกจํานวน 59.46 ล้านบาทจะเป็น

เงินทุนหมนุเวียนเพื�อสํารองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื�นๆ 
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  2 มลูค่าของรายการตามเกณฑ์การได้มาจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ เท่ากบัร้อยละ 9.38 ตาม

เกณฑ์มูลค่ารวมสิ�งตอบแทน ซึ�งคํานวณจากงบการเงินของบริษัท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

2560 ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ.20/2551 เรื�องหลกัเกณฑ์ในการ

ทํารายการที�มีนยัสําคญัที�เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� องการเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 

และที�แก้ไขเพิ�มเติม ทั �งนี �ก่อนที�บริษัทจะลงทุนปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ 

บริษัทจะศึกษาความเป็นไปได้ทั �งในด้านการตลาด ด้านการเงิน การลงทุน ให้มีความ

คุ้มค่ากับการลงทุนก่อนการปรับปรุงสาขาและขยายสาขาของบริษัท  เพื�อให้ผลการ

ดําเนินงานของสาขามีผลกําไร  

 

5.2 เงินที�ได้รับจากการเพิ�มทุนให้แก่ผู้บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ประมาณ 63.34 ล้านบาท 

(หากคํานวณจากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ที�กําหนดไว้ไม่ตํ�ากว่าราคาที�เสนอขายให้กบัผู้ ถือ

หุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที�เท่ากบั 1.30 บาทต่อหุ้น) จะนําไปใช้ดงัต่อไปนี � 

 

วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุน จาํนวนเงนิทนุที�จะนําไปใช้
โดยประมาณ (ล้านบาท) 

ระยะเวลาการใช้เงนิทุน 
ส่วนที�เพิ�ม 

เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ�มเติมในการ

ขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

63.34 ปี 2561 – ปี 2562 

( ร อ ผ ล ก า ร เส น อ ข า ย หุ้ น

ส ามัญ เพิ� ม ทุน ใ หม่ ใ ห้แ ก่

บุคคลในวงจํากัดภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

นับแต่วันที�ที�ประชุมสามัญผู้

ถือหุ้ นของบริษัท ประจําปี 

2561 มีมติอนมุตัิให้เสนอขาย

หุ้ นสามัญเพิ�มทุนใหม่ให้แก่

บคุคลในวงจํากดัดงักล่าว) 

ทั �งนี � ตารางจํานวนเงินทุนส่วนที�เพิ�มและระยะเวลาการใช้เงินทุนส่วนที�เพิ�มเป็นการประมาณการ

เบื �องต้น และขึ �นอยู่กบัมลูค่าเงนิทนุที�บริษัทจะสามารถระดมทนุได้จริงในอนาคต 
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6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ�มทนุ 

 

6.1 เพิ�มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ  

6.2 มีเงนิทนุเพิ�มขึ �นเพื�อใช้ลงทนุปรับปรุงสาขาที�มีอยู่ในปัจจุบนัของบริษัท รวมถึงขยายสาขา ให้ตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคมากยิ�งขึ �น ซึ�งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทํากําไร และมีแนวโน้ม

การดําเนินงานที�ดีขึ �นในอนาคต 

6.3 เพิ�มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัทเพิ�มส่วนของผู้ ถือหุ้นของกิจการให้สูงขึ �น ลดอตัรา

เสี�ยงในการอาจถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หากส่วน

ของผู้ ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศนูย์ 

 

7. ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน 
 

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลงัหกัภาษี

เงนิได้และหกัสํารองตามจํานวนที�กฎหมายกําหนด ทั �งนี � ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีขาดทนุ

สะสมจํานวน 422.26 ล้านบาท ซึ�งบริษทัต้องล้างขาดทนุสะสมให้หมดก่อนจงึจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้    

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ที�ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ครั �งนี � 

 ผู้ ที�ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ในครั �งนี � จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานเมื�อได้รับ

การจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

7.3 ลดความเสี�ยงจากการที�หุ้นของบริษัทอาจถูกห้ามซื �อขายและอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์           

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

7.4 ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2560 มูลค่าหุ้นทางบญัชีของบริษัทเท่ากับ 0.07 บาทต่อหุ้น การเพิ�มทุนราคา 

1.30 บาทต่อหุ้นในครั �งนี � จะทําให้มูลค่าหุ้นทางบญัชีสูงขึ �นเป็น 0.48 บาทต่อหุ้น (เฉพาะการเพิ�มทุน

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น) 
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8. รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมัตกิารเพิ�มทุนและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ 

 

ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นที�อาจเกิดขึ �นจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ มีดงันี � 

 

8.1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)  
 

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั�งจํานวน 
และบริษัทไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด 

ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ จะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นแต่อย่างใด  

 

(ข) กรณีผู้ถือหุ้นเดมิใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทนุใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั�งจํานวน 
และบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทนุใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด 

 

 =  จํานวนหุ้น PP  

  (จํานวนหุ้นชําระแล้ว + จํานวนหุ้น RO +จํานวนหุ้น PP) 

 

 =  48,720,000  

   (487,200,000 + 243,600,000 +48,720,000) 
 

 = ร้อยละ 6.25 

 
(ค) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ

บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทนุใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด 

 

 =  จํานวนหุ้น PP  

  (จํานวนหุ้นชําระแล้ว + จํานวนหุ้น PP) 

 

 =  48,720,000  

   (487,200,000 + 48,720,000) 
 

 = ร้อยละ 9.09 
   

 8.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรของผู้ถอืหุ้น (Earnings per share Dilution) 
 

 =  (Earnings per share ก่อนเสนอขาย – Earnings per share หลงัเสนอขาย)  

   Earnings per share ก่อนเสนอขาย   
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 โดยที� 

 Earnings per share ก่อนเสนอขาย  =  กําไรสทุธิ / จํานวนหุ้นที�จําหน่ายแล้วก่อนเสนอขาย 

 Earnings per share หลงัเสนอขาย  =  กําไรสทุธิ / จํานวนหุ้นที�จําหน่ายแล้วหลงัเสนอขาย 

  

 การเสนอขายหุ้นในครั �งนี �ไม่มีผลกระทบด้านส่วนแบง่กําไร เนื�องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทนุสุทธิ 

 

 8.3 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

 

ผลกระทบต่อราคาตลาดจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลใน

วงจํากดั เทียบกบัราคาตลาด ซึ�งเป็นราคาเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ย้อนหลัง 7 วนัทําการติดต่อกัน ก่อนวันที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื�อขออนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ�งตรงกบัวนัที� 19 – 27 กุมภาพนัธ์ 2561 เท่ากบั 1.40 

บาทต่อหุ้น (ข้อมลูจาก SETSMART) มีผลกระทบ ดงันี � 

 

 (ก) กรณีผู้ถือหุ้นเดมิใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทนุใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั�งจํานวน 
และบริษัทไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด 

 

  =  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย*)  

    ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที� 

* ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จํานวนหุ้นชําระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย  x จํานวนหุ้น RO)   

                (จํานวนหุ้นชําระแล้ว + จํานวนหุ้น RO) 

 

=  (1.40 x 487,200,000) + (1.30 x 243,600,000)   

487,200,000 + 243,600,000 

 

= 1.37 บาท/หุ้น 

 

  =  (1.40 – 1.37)  

    1.40 

 

 = ร้อยละ 2.14 
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 (ข) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั�งจํานวน 
และบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทนุใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด 

ราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัดยังไม่สามารถคํานวณได้ เนื�องจากมอบหมายให้

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือ

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือบุคคลที�ได้รับมอบ

อํานาจจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/

หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร มีอํานาจในการกําหนดราคา

เสนอขายหุ้นในราคาที�ดีที�สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที�เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุ อย่างไรก็ตาม หาก

คํานวณจากราคาเสนอขายหุ้ นที�กําหนดไว้ไม่ตํ�ากว่าราคาที�เสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที�เท่ากบั 1.30 บาทต่อหุ้น จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาด

ของหุ้น ดงันี � 

 

  =  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย*)  

    ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
 

โดยที� 

* ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดxจํานวนหุ้นชําระแล้ว)+[ราคาเสนอขายx(จํานวนหุ้นRO+PP)] 

 จํานวนหุ้นชําระแล้ว+(จํานวนหุ้นRO+PP) 

 

=  (1.40 x 487,200,000) + [1.30 x (243,600,000 + 48,720,000)] 

487,200,000 + (243,600,000 + 48,720,000) 

 

= 1.36 บาท/หุ้น 

 

  =  (1.40 – 1.36)  

    1.40 

 

 = ร้อยละ 2.86 

 

(ค) กรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทนุใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด 

 

  =  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย*)  

    ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
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โดยที� 

* ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จํานวนหุ้นชําระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย PP x จํานวนหุ้น PP) 

 จํานวนหุ้นชําระแล้ว + จํานวนหุ้น PP 

 

=  (1.40 x 487,200,000) + (1.30 x 48,720,000)   

487,200,000 + 48,720,000 

 

= 1.39 บาท/หุ้น 

 

  =  (1.40 – 1.39)  

    1.40 

 

 = ร้อยละ 0.71 

 
9. ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าการเพิ�มทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ดงักล่าว จะเป็นการขยาย

ฐานเงนิทนุของบริษทั อนัจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั�นคงทางด้านการเงินของบริษัท ตลอดจนช่วย

เสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท อีกทั �งบริษทัสามารถนําเงินที�ได้มาสร้างรายได้จากการขยายธุรกิจของ

บริษทัในอนาคต ซึ�งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษทัและผู้ ถือหุ้นได้ในระยะยาว 

 

10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญ   
เพิ�มทุนใหม่ 

 

วันที� การดาํเนินการ 

28 กมุภาพนัธ์ 2561 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมติเรื�อง การเพิ�มทุน การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ

ใหม่ และเรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

16 มีนาคม 2561 วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

(Record Date) 

23 เมษายน 2561 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

ภายใน 14 วนันบัแต่ 

วนัที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิ

วนัจดทะเบียนเพิ�มทนุจดทะเบียน ต่อกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ 

18 พฤษภาคม 2561 วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ (Record Date) - 

ครั �งแรก 

18 - 22 มิถนุายน 2561 วนัจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ (Right Offering) - ครั �งแรก 




