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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิารเพิม่ทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ 
การออกหลกัทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 

วนัที ่7 มกราคม 2558 (ฉบับแก้ไข) 

 

 ขา้พเจา้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 13/2557 
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 และการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 7  มกราคม 2558 
เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวนไม่
เกิน 865,403,531 บาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 865,403,531 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจาํนวน 1,537,463,800 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,402,867,331 บาท รวมเป็นเงินเพ่ิมทุน
จาํนวนไม่เกิน 865,403,531 บาท 

ทั้งน้ี การเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 865,403,531 บาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 865,403,531 หุน้ดงักล่าว จะ
ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาปรับลดตามการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ คร้ังท่ี 3 (TTA–W3) และ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ คร้ังท่ี 4 (TTA–W4) ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงเป็นเวลาท่ีจะสามารถกาํหนด
จาํนวนท่ีแน่นอนของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ได ้ 

โดยภายหลงัจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ คร้ังท่ี 3 (TTA–W3) และ ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้ คร้ังท่ี 4 (TTA–W4) ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 7 
มกราคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัปรับลดการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เป็นจาํนวน 739,383,450 บาท โดยออก
หุน้สามญัจาํนวน 739,383,450 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) รวมเป็นเงินเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 
739,383,450 บาท 

รายละเอียดของการเพ่ิมทุนมีดงัต่อไปน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการ       
ใชทุ้น  

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

739,383,450  
- 

1.00 
- 

739,383,450  

 แบบมอบอาํนาจทัว่ไป 
(  General Mandate) 

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
 - 

- 
 - 

 
 
 

    

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
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2. การจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน  

 2.1 แบบกาํหนดวตัถุประสงค์ในการใช้ทุน 

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 
อตัราส่วน 
(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนัเวลาจองซ้ือ และ 
ชําระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

2.1.1 ผูถื้อหุน้เดิม (Rights 
Offering)  

ไม่เกิน 

520,470,459   
15: 6 

โปรดดูหมายเหตุ
ขอ้ ก. 

25 – 27 กมุภาพนัธ์ 
และ 2-3 มีนาคม 

2558 

โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ก. 

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
ใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสัดส่วน 
 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ”)  

ไม่เกิน 

173,490,153 
โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ข. 

0.00 
25 – 27 กมุภาพนัธ์ 
และ 2-3 มีนาคม 

2558 

โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ข. 

2.1.5 เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ
ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
คร้ังท่ี 3 (TTA-W3) 
 

ไม่เกิน 

29,367,109 
- - - 

โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ข. 

2.1.6 เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ
ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
คร้ังท่ี 4 (TTA-W4)  
 

ไม่เกิน 

16,055,729 
- - - 

โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ข. 

หมายเหตุ ก. 

 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 520,470,459 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 15 หุน้สามญัเดิม ต่อ 6 หุน้สามญัใหม่ ควบคู่กบั 2 หน่วยใบสาํคญั
แสดงสิทธิสาํหรับการซ้ือหุน้สามญัคร้ังท่ี 5 (TTA–W5) (อตัราส่วน 15:6:2) 

 ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
จะราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจะเท่ากบั ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้ของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยยอ้นหลงั 30 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ี 6 มกราคม 2558 (ซ่ึงเป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558) (“ราคาถัวเฉลี่ย”) หักดว้ยส่วนลด
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 (“อัตราส่วนลด”) ของราคาถวัเฉล่ียดงักล่าว (“ราคาเสนอขายหุ้น RO”) เศษของหุน้ให้
ปัดท้ิง ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 5 (TTA–W5) ราคาหน่วยละ 0.00 บาท และมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 18.50 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
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 ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผูถื้อหุ้นมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
เกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) ทั้งน้ี สิทธิดงักล่าวจะใชไ้ดไ้ม่เกินร้อย
ละ 20  ของจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายนั้นถืออยู ่โดยผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้
ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิกต่็อเม่ือมีหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้
เท่านั้น ทั้งน้ี หลกัเกณฑส์าํหรับการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิมีดงัต่อไปน้ี  

o กรณีทีม่หุ้ีนเหลอืมากกว่าหุ้นทีจ่องซ้ือเกนิกว่าสิทธิ 

บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีแสดงความจาํนงในการจองซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิและชาํระค่าจองซ้ือหุ้น
ดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตามจาํนวนท่ีแสดงความจาํนงขอจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 

o กรณีทีม่หุ้ีนเหลอืน้อยกว่าหุ้นทีจ่องซ้ือเกนิกว่าสิทธิ 

(ก) ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิแต่ละราย จะไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ท่ี
จองซ้ือเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการคาํนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง) ทั้งน้ี 
จาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซ้ือและชาํระค่าจองซ้ือ
แลว้ 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยูอี่ก ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิ
แต่ละรายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละ
รายนั้น (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการคาํนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง)โดยจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
การจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและชาํระค่าจองซ้ือแลว้ ทั้งน้ี ให้ดาํเนินการ
จดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามวธีิการในขอ้ (ข) น้ีจนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

 การจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใด จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่
สิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มผา่นจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender 
Offer) ตามท่ีกาํหนดใน ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการใน
การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือ ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือ
หุ้นของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้คนต่างดา้วถือ
หุน้ในบริษทัฯ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทัฯ 

 ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมขา้งตน้ บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนท่ีเหลืออยู่ดงักล่าวแก่บุคคลในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด”) ตามนิยามท่ี
กาํหนดไว ้ในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย
หุน้ท่ีออกใหม่ (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทั้งน้ี หากบุคคลในวงจาํกดัเป็นบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี
เก่ียวขอ้งกาํหนด บริษทัฯ จะดาํเนินการตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการตลาดทุนเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการ
ทาํรายการเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะ กรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (รวมเรียกวา่ “ประกาศรายการเกีย่วโยงกนั”) อยา่งไรกดี็ 
ในกรณีท่ีมีใบสําคญัแสดงสิทธิเหลือจากการเสนอขายและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมให้บริษทัฯ จะยกเลิกใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีเหลือจากการเสนอขายทั้งหมด 
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 ราคาเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกาํหนดราคาตลาด
ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดใน ประกาศ ทจ. 28/2551 และ ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 39/2551 เร่ือง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการ
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อยา่งไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน  

หมายเหตุ ข. 

 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่เกิน 173,490,153 หุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทั โทรีเซน ไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 5 (TTA–W5) โดยจะจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ในอตัราส่วน 15 หุน้สามญัเดิม ต่อ 6 หุน้สามญัใหม่ ต่อ 2 หน่วยใบสาํคญัแสดง
สิทธิสาํหรับการซ้ือหุน้สามญั (อตัราส่วน 15:6:2) ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากการคาํนวณ
ให้ปัดเศษนั้นท้ิง โดยผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใช้สิทธิจองซ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
ทั้งหมดในคราวเดียวกนัและเป็นไปตามสัดส่วน 

 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่เกิน 29,367,109 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ คร้ังท่ี 3 (TTA–W3) ในการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน
ในคร้ังน้ี 

 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่เกิน 16,055,729 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ คร้ังท่ี 4 (TTA–W4) ในการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน
ในคร้ังน้ี 

  2.1.1 การดาํเนินการของบริษัทฯ กรณีทีม่เีศษของหุ้น 

ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นคงเหลือจากการจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Offering) และจากการจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เกินกวา่สิทธิของตน (Oversubscription) ใหปั้ดเศษหุน้ดงักล่าวท้ิง  

 

 2.2 แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรัพย์ จํานวนหุ้น ร้อยละต่อทุน
ชําระแล้ว1 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม 
 
เพ่ือรองรับการแปลง
สภาพ/ ใชสิ้ทธิของใบ
แสดงสิทธิในการซ้ือหุน้
เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ประชาชน หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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จัดสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรัพย์ จํานวนหุ้น ร้อยละต่อทุน
ชําระแล้ว1 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจาํกดั หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 ร้อยละต่อทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate 

3. กาํหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น/วสิามญัผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมตัิการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

กาํหนดวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ในวนัพุธท่ี 28 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น.  ณ หอ้ง   ณ 
ห้องแอทธินีคริสตัลฮอลล์ ชั้ น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร  10330 ประเทศไทยโดย 

 - กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ในวนัท่ี 6 มกราคม 
2558 และใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 7 มกราคม 2558 (วนัทาํการถดัจากวนั
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้)  

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต (ถ้าม)ี  

4.1 บริษทัฯ จะดาํเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

4.2 บริษทัฯ จะดาํเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือนาํหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและ
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นแต่ละรายและหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนท่ีจดัสรรแก่บุคคลในวงจาํกดั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

  บริษทัฯ มีแผนในการนาํเงินทุนท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนโดยการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 
(Rights Offering) คร้ังน้ีไปใชใ้นการดาํเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

5.1 ใชใ้นการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และใชใ้น
การลงทุนในธุรกิจหรือกิจการใหม่รวมถึงสินทรัพยท่ี์มีศกัยภาพ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70-80 ของเงินเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บ
ซ่ึงรวมถึงการเพ่ิมการลงทุนในบริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วมและการใหกู้ย้มืกบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าว  

5.2 ใชใ้นการชาํระคืนหน้ีของบริษทัฯ ตลอดจนชาํระดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีดงักล่าว และ
เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการของบริษทัฯ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ไปในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ในสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 20-30 ของเงินเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บ  

อยา่งไรกต็ามแผนการใชเ้งินเพ่ิมทุนสามารถปรับเปล่ียนสัดส่วนการใชเ้งินไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ และโอกาสในการลงทุนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ หรือ คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/ จัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน  

บริษทัฯ จะมีสถานะทางการเงินท่ีแข็งเกร็งข้ึนจากการเพ่ิมทุน และยงัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพของบริษทัฯ ใน
การลงทุน ซ่ึงจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีและส่งผลดีกบัการเติบโตของบริษทัฯ ในระยะยาว  
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7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/ จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราอยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักภาษี
เงินได  ้ แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัแผนการลงทุน และปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว 
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต  ความตอ้งการใช ้เงินลงทุน  และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  ท่ี
เห็นสมควร  ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  

7.2 ผูจ้องซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตั้งแต่ผูจ้องซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน
ดงักล่าวไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ แลว้ 

7.3 อ่ืน ๆ  

- ไม่มี - 

8. รายละเอยีดอืน่ใดที่จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นสามัญ
เพิม่ทุน  - ไม่มี - 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที ่คณะกรรมการบริษัทฯ มมีต ิให้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ลาํดบั ขั้นตอนการดําเนินการ วนั/เดอืน/ปี 

9.1 ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัการออก 
เสนอขาย และจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน 

22 ธนัวาคม 2557 

9.2 วันท่ีผู ้ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้นมีสิทธิเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัประจาํปีผู ้
ถือหุน้คร้ังท่ี 1/2558 (Record Date) 

6 มกราคม 2558 

9.3 วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้า
ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 

7 มกราคม 2558 

9.4 วนัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 28 มกราคม 2558 

9.5 วนัท่ีผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นมีสิทธิจองซ้ือ
หุน้เพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิ (Record Date) 

9 กมุภาพนัธ์ 2558 

9.6 วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือ
หุน้เพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

10 กมุภาพนัธ์ 2558 

9.7 วนัจองซ้ือและชาํระเงินค่าหุน้ 25-27 กมุภาพนัธ์ และ 2-3 
มีนาคม 2558 
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บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถกูตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

        ลายมือช่ือ                            กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ 
                                                                     นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

   กรรมการ 
 

       ลายมือช่ือ                            กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ 
                                       นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ  
                                                    กรรมการ 

- ลายเซ็น-

- ลายเซ็น-


