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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่ 5 พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ 
การออกหลกัทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ 

                                                                                     แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

           วนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2557 (ฉบบัแกไ้ข) 
 

ขา้พเจา้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน  2556 และการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2557 เก่ียวกบัการ
เพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

 
1. การเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 
466,941,198 บาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 466,941,198 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) รวม
เป็นเงินเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 466,941,198 บาท  
 

ทั้งน้ีการเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 466,941,198 บาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 466,941,198 หุน้ดงักล่าว ข้ึนอยูก่บั
การพิจารณาปรับลดตามการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ คร้ังท่ี 3 (TTA-W3) ในวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 เม่ือ
สามารถกาํหนดจาํนวนท่ีแน่นอนของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ได ้ 
 

โดยภายหลงัจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ คร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2557 ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัปรับ
ลดการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เป็นจาํนวน 411,299,416 บาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวน 411,299,416 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) รวมเป็นเงินเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 411,299,416 บาท  

 

รายละเอียดของการเพ่ิมทุนมีดงัต่อไปน้ี 
การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชทุ้น  หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

411,299,416 
- 

1.00 
- 

411,299,416 
- 

 แบบมอบอาํนาจทัว่ไป 
(  General Mandate) 

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
 - 

- 
 - 

 

2. การจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน  
2.1 แบบกาํหนดวตัถุประสงค์ในการใช้ทุน 

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 
อตัราส่วน 
(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนัเวลาจองซ้ือ และ 
ชําระเงนิค่าหุ้น 

หมาย
เหตุ 

2.1.1 ผูถื้อหุน้เดิม 298,110,588 10:3 14.00 25 – 28 กมุภาพนัธ์ 
และ 3 มีนาคม  

2557 

โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ก. 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
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จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 
อตัราส่วน 
(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนัเวลาจองซ้ือ และ 
ชําระเงนิค่าหุ้น 

หมาย
เหตุ 

2.1.2 ประชาชน - - - - - 
2.1.3 บุคคลในวงกาํจดั (private 
placement) 
 

จาํนวนท่ีเหลือ
จากการจดัสรร
ตาม 2.1.1 

 โปรดดูหมายเหตุ
ขอ้ ก. 

โปรดดูหมายเหตุ
ขอ้ ก. 

โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ก. 

2.1.4 เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับการ
ซ้ือหุน้สามญัคร้ังท่ี 4 (TTA–W4) 

99,370,196 โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ข. 

0.00 25 – 28 กมุภาพนัธ์ 
และ 3 มีนาคม  

2557 

โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ข. 

2.1.5 เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ
ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
คร้ังท่ี 3 (TTA-W3) 

13,818,632 - - - โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ข. 

หมายเหตุ ก. 

 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 298,110,588 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 
(Right Offering) ในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดิม ต่อ 3 หุน้สามญัใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับการซ้ือหุน้สามญัคร้ัง
ท่ี 4 (TTA–W4) (อตัราส่วน 10:3:1) 

 ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ราคาหุน้ละ 14 บาท 
(สิบส่ีบาท) เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 4 (TTA–W4) ราคาหน่วยละ 0.00 บาท และมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 18.50 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

 ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้นั้น ผูถื้อหุน้มีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกวา่สิทธิของตน
ตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) ทั้งน้ี สิทธิดงักล่าวจะใชไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 50  ของจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละราย
นั้นถืออยู่ โดยผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น ทั้งน้ี หลกัเกณฑส์าํหรับการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกวา่สิทธิมี
ดงัต่อไปน้ี 
o กรณทีีม่หุ้ีนเหลอืมากกว่าหุ้นทีจ่องซ้ือเกนิกว่าสิทธิ 

บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้ให้แก่ผูถื้อหุน้ท่ีแสดงความจาํนงในการจองซ้ือหุน้เกินกว่าสิทธิและชาํระค่าจองซ้ือหุน้ดงักล่าวทั้งหมดทุก
รายตามจาํนวนท่ีแสดงความจาํนงขอจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 

o กรณทีีม่หุ้ีนเหลอืน้อยกว่าหุ้นทีจ่องซ้ือเกนิกว่าสิทธิ 
(ก) ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุน้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่า

สิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดเศษของหุน้นั้นท้ิง) ทั้งน้ี จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรร
จะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซ้ือและชาํระค่าจองซ้ือแลว้ 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยูอี่ก ให้จดัสรรให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงั
ไดรั้บการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้จาก
การคาํนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง)โดยจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละราย
จองซ้ือและชาํระค่าจองซ้ือแลว้ ทั้งน้ี ให้ดาํเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้ (ข) น้ี
จนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

 การจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ทาํให้ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครอง
หุ้นของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ีกาํหนดใน ประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบงาํกิจการ (“ประกาศ 
ทจ. 12/2554”) หรือ ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาต
ใหค้นต่างดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทั 
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 ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมขา้งตน้ บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเหลืออยู่
ดงักล่าวแก่บุคคลในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั”) ตามนิยามท่ีกาํหนดไว ้ในประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 
28/2551”) ทั้งน้ี บุคคลในวงจาํกดัตอ้งไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

 ราคาเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกาํหนดราคาตลาดตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กาํหนดใน ประกาศ ทจ. 28/2551 และ ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีสจ. 39/2551 เร่ือง การ
คาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า (“ประกาศ สจ. 
39/2551”) อยา่งไรกดี็ ราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน 

 
หมายเหตุ ข. 

 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนไม่เกิน 99,370,196 หุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โทรีเซน ไทย 
เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (TTA–W4) โดยจะจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ใน
อตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดิม ต่อ 3 หุน้สามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับการซ้ือหุน้สามญั (อตัราส่วน 10:3:1) ในกรณีท่ีมี
เศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากการคาํนวณใหปั้ดเศษนั้นท้ิง 

 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนไม่เกิน 13,818,632 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ คร้ังท่ี 3 (TTA–W3) ในการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนในคร้ังน้ี 

 
2.1.1 การดาํเนินการของบริษัทฯ กรณีทีม่เีศษของหุ้น 

ในกรณีท่ีมีเศษหุน้คงเหลือจากการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และจากการจดัสรรใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เกินกวา่สิทธิของตน (Oversubscription) ใหปั้ดเศษหุน้ดงักล่าวท้ิง  
 

2.2 แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรัพย์ จํานวนหุ้น ร้อยละต่อทุน
ชําระแล้ว1 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม 
 
เพ่ือรองรับการแปลง
สภาพ/ ใชสิ้ทธิของใบ
แสดงสิทธิในการซ้ือหุน้
เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ประชาชน หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

บุคคลในวงจาํกดั หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 ร้อยละต่อทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate 
 

3. กาํหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น/วสิามญัผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
กาํหนดวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ หอ้ง แก

รนด์ฮอลล ์ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์พาร์ค เลขท่ี 199 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดย
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 ในวนัท่ี 7 มกราคม  2557 และ
ใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 8 มกราคม  2557 (วนัทาํการถดัจากวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้) 
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4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต (ถ้าม)ี  
4.1 บริษทัฯ จะดาํเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้  ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ 
 

4.2 บริษทัฯ จะดาํเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือนาํหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจดัสรรให้แก่ผู ้
ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นแต่ละราย  และแก่บุคคลในวงจาํกดั เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

เน่ืองจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ในปัจุบนัไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงโอกาสใน
การลงทุนอนัหลากหลาย บริษทัฯ จึงวางแผนท่ีจะนาํเงินทุนท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี ไปลงทุนในบริษทัยอ่ยหลกัและบริษทั
ร่วม  

 
โดยในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงการฟ้ืนตวัของตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ในส่วนของอตัราค่าระวางเรือปัจจุบนั (spot freight rate) และอตัราค่าระวางเรือล่วงหนา้ (forward freight rate) ท่ีเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ือง โดยมีผลมาจากแนวโน้มท่ีดีข้ึนของอุปสงค์และอุปทาน จากการคาดการณ์ดงักล่าว บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึง
โอกาสอนัดีท่ีจะเพ่ิมเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเรือมือสองคุณภาพดี เพ่ือก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัของบริษทัฯ ในระยะยาวเม่ือค่าระวางเรือปรับตวัสูงข้ึน 

 
ในส่วนของกลุ่มธุรกิจพลงังานนั้น บริษทัฯ มองเห็นโอกาสการเจริญเติบโตในทุกภาคส่วน ไม่วา่จะเป็นการใหบ้ริการ

วศิวกรรมใตท้ะเลหรือบริการการขดุเจาะนอกชายฝ่ัง ยิง่ไปกวา่นั้นในส่วนธุรกิจนํ้ามนัและก๊าซนอกชายฝ่ังกย็งัคงทรงตวัอยู่
ในระดบัสูง และมีความเป็นไปไดสู้งว่าการลงทุนในการสาํรวจและการผลิตจะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลาอนัใกล ้
นอกเหนือจากน้ีบริษทัฯ ก็ยงัมองเห็นโอกาสทางการลงทุนท่ีดีในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
โครงการท่ีประเทศเวยีดนาม ซ่ึงไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานในช่วง 2 ถึง 3 ปีท่ีผา่นมา 

 
6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/ จัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

บริษทัฯ จะมีสถานะทางการเงินท่ีแขง็เกร็งข้ึนจากการเพ่ิมทุน และยงัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพของบริษทัฯ ในการลงทุนใน
หลายธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ท่ีภาวะอุตสาหกรรมมีแนวโน้มอยู่ในขาข้ึน ซ่ึงจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีและส่งผลดีกบัการ
เติบโตของบริษทัฯ ในระยะยาว  

 
7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/ จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราอยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได ้ 

แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว เพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต  ความตอ้งการใช ้เงินลงทุน  และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  ท่ีเห็นสมควร  ทั้งน้ี การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
 



 - 44 -

7.2 ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตั้งแต่ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าว
ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ แลว้ 
 

7.3 อ่ืน ๆ  
- ไม่มี - 

 
8. รายละเอยีดอื่นใดที่จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุน 
- ไม่มี - 

 
9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที ่คณะกรรมการบริษัทฯ มมีต ิให้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนินการ วนั/เดอืน/ปี 
9.1 ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้

เพ่ิมทุน 
27 พฤศจิกายน  

2556 
9.2 วนัท่ีผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 (Record Date) 
7 มกราคม  2557 

9.3 วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อ
หุน้ คร้ังท่ี 1/2557 

8 มกราคม 2557 

9.4 วนัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 30 มกราคม  2557 
9.5 วนัท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้มีสิทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนและใบสาํคญั

แสดงสิทธิ (Record Date) 
7 กมุภาพนัธ์. 2557 

9.6 วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนและ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

10 กมุภาพนัธ์  2557 

9.7 วนัจองซ้ือและชาํระเงินค่าหุน้ 25 - 28 กมุภาพนัธ์ 
และ 3 มีนาคม  2557 

 
บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถกูตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 
ลายมือช่ือ - ลายเซ็น - กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
 นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  
 กรรมการ  
   
ลายมือช่ือ - ลายเซ็น - กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
 นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ  
 กรรมการ  

 


