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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั ทีอารซี์ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี  14 พฤษภาคม 2562 

 
 ข้าพเจ้าบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2562 ในวนัที่ 14 
พฤษภาคม  2562 เวลา 10.55  – 12.25  น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 5 เลขที ่8 ซอยสุขาภบิาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

1. การลดทุน 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตใิห้ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทจาก 770,397,245.00  บาท เป็น 770,395,728.13 บาท 
โดยการตัดหุ้นสามญัที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 12,135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.125 บาท รวม 1,516.88  บาท 

2. การเพ่ิมทุน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มมีติให้เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทจาก 770,395,728.13 บาท เป็น 1,198,393,354.63 

บาท โดยออกหุน้สามญั จ านวน 3,423,981,013  หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท รวม 427,997,626.63 บาท โดยเป็น
การเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้ 

 
การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

 
มูลค่าท่ีตรา

ไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั 3,426,981,013 0.125 427,997,626.63 
การใชเ้งนิทนุ หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

  

3.  การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

3.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน 
จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 
อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ (Right 
Offering) 

ไม่เกนิ 
3,423,981,013 

9 หุน้เดมิ: 5  
หุน้ใหม ่

0.125 ระหว่างวนัที ่
15 และ 17-22 
กรกฎาคม 2562 
 (รวม 5 วนัท าการ) 
(โปรดดหูมายเหตุ) 

- 

 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 
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หมายเหต ุ

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2562 เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม  2562 ไดม้มีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้  
ครัง้ที ่1/2562 ดงันี้ 

1) มมีติใหน้ าเสนอที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุน้ในการจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนจ านวน 3,423,981,013 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท โดยมรีายละเอยีดจดัสรรดงัต่อไปนี้ 

- พจิารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 3,423,981,013 หุน้มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท ใหแ้ก่   
ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิ (“Right Offering”) ในอตัรา 9 หุน้เดมิต่อ 5 หุน้ใหม่ (เศษ
ของหุน้ปดัทิง้) โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.125 บาท และก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอ
ขายหุน้เพิม่ทุนตามสทิธ ิ

- ก าหนดใหว้นัที ่1 กรกฎาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่จะมสีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้  

2) บรษิัทฯ ได้ก าหนดเงื่อนไขใหผู้้ถอืหุ้นเดมิสามารถจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนเกนิจากสทิธ ิ (Excess Rights) ได ้โดย
บรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืจากการจองซือ้หุ้นตามสทิธขิองผู้ถอืหุ้นเดมิซึ่งประสงคจ์ะใชส้ทิธจิองซือ้หุ้นเพิม่ทุนเกนิ
กว่าสทิธขิองตนและไดช้ าระค่าจองซือ้หุน้เพิม่ทุนตามจ านวนทีจ่องซือ้แลว้ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ดงันี้ 

2.1) กรณีมหีุน้เหลอืมากกว่าหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ
ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้เดมิจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตนเป็นจ านวนน้อยกว่าจ านวนหุน้ที่เหลอื
จากการจดัสรรตามสทิธ ิบรษิทัฯ จะจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธติามที่
ระบุในใบจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้แลว้ทัง้หมดทุกรายส าหรบัการจองซือ้เกนิสทิธดิงักล่าว  
 

2.2) กรณีมหีุน้เหลอืน้อยกว่าหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ
ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้เดมิจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตนเป็นจ านวนมากกว่าหุน้ส่วนทีเ่หลอืจาก
การจดัสรรตามสทิธ ิบรษิทัฯ จะจดัสรรหุน้ส่วนทีเ่หลอืนัน้ตามทีร่ะบุในใบจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้แลว้
และจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดมิของผู้ที่จองซื้อเกนิกว่าสทิธแิต่ละราย ซึ่งการจดัสรรหุ้นดงักล่าวให้
ด าเนินไปจนกระทัง่ไม่มหีุน้เหลอืจากการจดัสรร 
 
อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Right 
Offering) และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ(Oversubscription) บรษิทัฯ จะด าเนินการลด
ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยการตดัหุน้สามญัเพิม่ทุนสว่นทีเ่หลอืทิง้ 
 
การจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธติามรายละเอยีดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้
เกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลกัษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อ
หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 12/2554 เรื่อง
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรอื
ในลกัษณะทีเ่ป็นการฝา่ฝืนขอ้จ ากดัการถอืหุน้ของคนต่างดา้วตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบรหิารมอบหมายมอี านาจพจิารณา (1) ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนด เงื่อนไข และ
รายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย เช่น วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการจองซือ้หุน้สามญั
เพิม่ทุน (Record Date) ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อตัราส่วนการจองซื้อหุ้น วธิกีารหรือ
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เงื่อนไขในการช าระค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวให้    
ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน (2) เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (3) ลงนามใน
เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และ (4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ดงักล่าวไดทุ้กประการ 

 
3.2 การด าเนินการของบริษทักรณีท่ีมีเศษของหุ้น  

ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใหป้ดัเศษของหุน้ดงักล่าวทิง้ 
 

4. ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น/วิสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 ในวนัที ่21 มถุินายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมมลัตฟิงักช์ัน่ 
ชัน้ 2 อาคารทีอาร์ซี เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220            
โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มสีทิธิในการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 (Record Date) ในวนัที่ 29 
พฤษภาคม 2562  

5. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 

5.1 บริษัทจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัท รวมทัง้การแก้ไข
เพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

5.2 บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อน าหลักทรพัย์เข้าจดทะเบียนต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

6. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

เงนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุนจ านวน 427,997,626.63 ลา้นบาท จะน าไปใชเ้พื่อรองรบัการขยายงานเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน และ
รองรบัการลงทุนของบรษิทัและบรษิทัย่อยในอนาคต  

 
7. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 บรษิทัมสีภาพคล่องของเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัทีส่งูขึน้ 
 เพื่อเพิม่ความแขง็แกร่งของฐานะทางการเงนิใหแ้กบ่รษิทัฯ 

8. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 บรษิทั มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธหิลงัจากหกัภาษแีละส ารองตาม
กฎหมาย ทัง้นี้ การเพิม่ทุนจะช่วยเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งทางการเงนิของบรษิทั ไดแ้ก่ การเพิม่สภาพคล่อง
ทางการเงนิ และการลดอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิัท ส่งผลให้บรษิัทสามารถต่อยอดธุรกจิให้ได้มาซึ่ง
รายได ้ซึง่ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัประโยชน์ในรปูแบบเงนิปนัผลตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลต่อไป 

 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้น้ีจะมีสิทธิรับเงินปนัผลจากการด าเนินงานเริ่มตัง้แต่งวดที่มีการจ่ายเงินปนัผล 
ภายหลงัจากผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้ 
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9. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถ้ือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
9.1 นโยบายเงินปันผล 

 บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธหิลงัจากหกัภาษีและส ารองตาม
กฎหมาย อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กบัแผนการลงทุน 
ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด าเนินการดงักล่าวจะต้อง
ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนส ารองส าหรบัการช าระคนืเงนิกู้ ใช้เป็นเงนิลงทุนเพื่อ
ขยายธุรกจิของบรษิทั หรอืกรณีมกีารเปลีย่นแปลงสภาวะตลาดซึง่อาจมผีลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทั 
ในอนาคต โดยใหอ้ านาจคณะกรรมการของบรษิัทเป็นผู้พจิารณา ทัง้นี้ มติของคณะกรรมการของบรษิัทที่
อนุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปนัผล
ระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการของบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลได ้แลว้ใหร้ายงานให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

9.2 สิทธิในการรบัเงินปันผลของผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนตามสิทธิ (Right Offering)  

ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธ ิ(Right Offering) ในครัง้นี้ จะมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลเริม่ตัง้แต่หุน้สามญั
เพิม่ทุนทีผู่จ้องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธิ (Right Offering) ไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

9.3 ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นท่ีอาจเกิดขึน้จากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามแผนของบริษทั 

9.3.1 การลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) 

เนื่องจากการบรษิทัออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน (Right Offering) ดงันัน้
จะไม่เกดิการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ อย่างไรกต็าม หากผูถ้อืหุน้ไม่ไดใ้ชส้ทิธจิองซือ้หุน้จะท าใหส้ดัส่วน
การถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 35.73 โดยค านวณจากสตูรการค านวณดงันี้ 

Control dilution = จ านวนหุน้รองรบัทีอ่อกในครัง้นี้ 

  

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบัทีอ่อกในครัง้นี้ 

 

= 3,426,981,013 

  

(6,163,165,825+3,426,981,013) 

 

= 35.73% 

9.3.2 การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

หากมกีารใชส้ทิธซิือ้หุน้ครบถว้นโดยบุคคลทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหุน้เดมิทัง้จ านวน จะท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของผู้
ถอืหุน้เดมิลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 23.53 โดยค านวณจากสตูรการค านวณดงันี้ 

Price Dilution = ราคาตลาด - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

  

ราคาตลาด 

 

= 0.34 - 0.26 

  

0.34 

 

= 23.53% 
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ราคาตลาด คอื ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุม
คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2562 เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2562 ซึง่มมีตพิจิารณาและอนุมตักิารออก
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน (ระหว่างวนัที ่2 - 13 พฤษภาคม 2562) 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ช าระแลว้) + (ราคาใชส้ทิธ ิx จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้นี้) 

  

(จ านวนหุน้ช าระแลว้+จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้นี้) 

 

= (0.34 x 6,163,165,825) + (0.125 x 3,426,981,013) 

  

(6,163,165,825+3,426,981,013) 

 

= 0.26 บาทต่อหุน้ 

9.3.3 ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไร (Earning per Share Dilution) 

ไม่ม ีเน่ืองจากบรษิทัมผีลประกอบการขาดทุนส าหรบังวด 

9.4 ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการเพิม่ทุน 

9.4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิม่ทุน 

คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) โดยเงนิที่
ไดร้บัจากการเพิม่ทุนดงักล่าวจะน ามาใชเ้ป็นเงนิทุนส าหรบัการขยายธุรกจิและรองรบัการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ ทัง้ทีใ่ชเ้พื่อการลงทุนโครงการและเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัธุรกจิหลกั ซึง่ภายหลงัการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นี้ จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่องทาง
การเงนิทีด่ขี ึน้ เป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัในระยะยาว ซึง่จะเป็นผลดต่ีอผูถ้อืหุน้เช่นกนั 

9.4.2 แผนการใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้ ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้ และ
ความเพยีงพอของแหล่งเงนิทุนในกรณีทีเ่งนิไดจ้ากการเสนอขาย 

บรษิทัฯ คาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering) รวมถงึการไดร้บั
เงนิจากการเพิม่ทุนใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนกรกฎาคม 2562  

ส าหรบัแผนการใช้เงนิตามแผนการลงทุน หากเมื่อบรษิัทฯ ได้ขอ้สรุปและตดัสนิใจเขา้ลงทุนดงักล่าว 
บรษิทัฯ จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์กฎ ระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยหากคณะกรรมการบรษิทัมี
มตเิหน็ชอบโครงการดงักล่าวแลว้ บรษิัทฯ จะชีแ้จงให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ผูถ้อืหุน้ และ   
ผูล้งทุนไดร้บัทราบต่อไป  

ทัง้นี้ หากบรษิัทฯ สามารถระดมเงนิทุนได้จะท าให้บรษิัทฯ มเีงนิทุนเพยีงพอตามแผนการลงทุน อย่างไรก็
ตาม หากบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิจากการเพิม่ทุนไม่เพยีงพอ บรษิทัฯ อาจพจิารณาหาแหล่งเงนิทุนอื่น เช่น สนิเชื่อ
จากสถาบนัการเงนิหรอืผูร้่วมลงทุนรายอื่น ๆ 

9.4.3 ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ อนัเนื่องจากการเพิม่ทุนและการด าเนินการตามแผนการใชเ้งนิหรอืโครงการ 

การเพิม่ทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering) จะท าใหบ้รษิทัฯ มี
โครงสรา้งทางการเงนิและสภาพคล่องทางการเงนิทีด่ขี ึน้ ตลอดจนเป็นแหล่งเงนิทุนส าหรบัการขยายธุรกจิและ
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เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ  ซึง่การเพิม่ทุนในครัง้นี้จะไม่สง่ผลกระทบทางลบต่อการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

9.4.4 ค ารบัรองของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการเพิม่ทุน 

ในกรณีทีก่รรมการของบรษิทัฯ ไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของ
บรษิทัฯ ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่ทุน หากการไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ 
ผู้ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ผู้ถือหุ้นมีสิทธิแจ้งให้บริษัทฯ 
ด าเนินการเรยีกรอ้งได ้และหากบรษิทัฯ ไม่ด าเนินการตามทีผู่ถ้อืหุน้แจง้แลว้ ผูถ้ือหุน้นัน้ๆ สามารถฟ้อง
เรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิทัฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) และหากการไม่ปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้เป็นเหตุใหก้รรมการได้
ประโยชน์ไปโดยมชิอบและตอ้งรบัผดิชอบในการสง่คนืประโยชน์ดงักล่าว ผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้และมสีทิธอิอก
เสยีงรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด สามารถเรียกร้องให้บริษัทฯ 
ด าเนินการดงักล่าวได ้แต่หากบรษิทัฯ ไม่ด าเนินการตามทีผู่ถ้อืหุน้แจง้ภายใน 1 เดอืนนับแต่วนัทีไ่ดร้บั
แจง้ ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวสามารถใชส้ทิธฟ้ิองเรยีกคนืประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบรษิทัฯ ไดต้ามมาตรา 
89/18 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

10.   ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดอืน ปี 

1 คณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตัลิดทุน เพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน 14 พฤษภาคม 2562 

2 ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุ้นทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่
1/2562 (Record Date) 

29 พฤษภาคม 2562 

3 วนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 21 มถุินายน 2562 

4 ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัที่
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Record Date)  

1 กรกฎาคม 2562 

5 วนัจองซือ้และช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ระหว่างวนัที ่15 และ 17 - 22 
กรกฎาคม 2562 

6 จดทะเบยีนเพิม่ทุนต่อกระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัสิน้สดุ
การจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 

 บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

                                                                                ลายมอืชื่อ.............................................. กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั 
                   (นายภาสติ ลีส้กุล) 

                    ต าแหน่ง กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   
 
                    
                                                ลายมอืชื่อ............................................... กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั 

                           (นางพจนีย ์เผ่าสวสัดิ)์ 
            ต าแหน่ง  กรรมการและประธานเจา้หน้าทีก่ารตลาด 

 


