(F 53-4)

แบบรายงานการเพิมทุน
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
วันที 3 กรกฎาคม

ข้าพเจ้าบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครังที /
การเพิมทุนและจัดสรรหุน้ เพิมทุนดังต่อไปนี

เมือวันที 3 กรกฎาคม

เกียวกับ

. การเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก ,462,191, . บาท เป็ น ,900,848, . บาท โดยออก
หุ้นสามัญ จํานวน ,801, หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท รวม ,657, . บาท โดยเป็ นการเพิมทุนในลักษณะดังนี
การเพิมทุน
ประเภทหุ้น
จํานวนหุ้น
มูลค่ าทีตราไว้
รวม
(ล้านบาท)
(บาทต่อหุ้น)
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
หุ้นสามัญ
317,867,620
0.92
292,438,210.40
การใช้เงินทุน
หุ้นบุริมสิ ทธิ
 แบบมอบอํานาจทัวไป
หุ้นสามัญ
158,933,800
0.92
146,219,096.00
(General Mandate)
หุ้นบุริมสิ ทธิ
กรณี การเพิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลําดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ .
กรณี การเพิมทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลําดับถัดไปเฉพาะข้อ . ข้อ และข้อ
2. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
. แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จํานวนหุ้น
อัตราส่ วน
จัดสรรให้ แก่
(เดิม : ใหม่)
ผูถ้ ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนเดิม
317,867,620
5 :1
(Right Offering)
. แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่
จํานวนหุ้น
ร้ อยละต่ อ
สามัญ
ทุนชําระแล้ ว /
บุคคลใน
158,933,800
10
วงจํากัด
1/

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

วัน เวลา จองซื อ และ
ชําระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ
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20-24 กันยายน 2564

-

-

-

-

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่)
-

ราคาขายต่ อหุ้น
(บาท)
-

วัน เวลา จองซื อและ
ชําระเงินค่ าหุ้น
-

หมายเหตุ
-

ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว ณ วันทีคณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนมีมติให้มีการเพิมทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที / เมือวันที กรกฏาคม
หุ้นครังที / ในวันที สิงหาคม เพือพิจารณาอนุมตั ิดงั ต่อไปนี

ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือ

. . . การเพิมทุน
มติ อ นุ มัติ ใ ห้ เ สนอต่ อ ที ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น ครั งที /
เพื อพิ จ ารณาเพิ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ จํา นวน
, , . บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม , , , . บาท เป็ นทุนจดทะเบียน , , , . บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน , , หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาท และมีมติอนุมตั ิเสนอต่อที
ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นครั งที /
เพือพิจารณาอนุ ม ัติแก้ไขเพิมเติ ม หนังสื อบริ ค ณห์สนธิ ของบริ ษ ทั ฯ ข้อ เพือให้
สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนดังนี
(1) มีมติเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นครังที / เพือพิจารณาอนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียนจํานวน , , . บาท
โดยออกหุ ้นสามัญจํานวนไม่เกิน , , หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาท เพือเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิม ตาม
สัดส่วนเดิม (Right Offering)
(2) มีมติเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นครังที /
เพือพิจารณาอนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียนจํานวน , , . บาท
โดยออกหุ ้นสามัญจํานวนไม่เกิน , , หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาท ในลักษณะเป็ นการเพิมทุนแบบมอบ
อํานาจทัวไป (General Mandate) เพือสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ทังนี บริ ษทั จะจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ มทุ น แบบมอบอํา นาจทั วไป (General Mandate) โดยทุ น ชํ า ระแล้ ว ในส่ ว นที เพิ มของบริ ษั ท จะต้ อ งไม่ เ กิ น กว่ า
, , . บาท ซึงไม่เกินกว่าร้อยละ ของทุนชําระแล้ว ณ วันที คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้มีการเพิมทุนแบบมอบ
อํานาจทัวไป (General Mandate) ซึงเป็ นจํานวนเท่ากับ , , หุ้น
(3) มีมติอนุมตั ิเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที /
เพือพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ เพือให้สอดตล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
. . . การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
มี มติอนุ มตั ิ ให้เ สนอต่อทีประชุ ม สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
เพือพิจารณาอนุ มตั ิการจัด สรรหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ ข อง
บริ ษทั จํานวนไม่เกิน ,801, หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาท เพือรองรับการเพิมทุนโดยมีรายละเอียดการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ดงั นี
( ) จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน ,867, หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาท หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ ของทุนชําระแล้วของ (ทุนชําระแล้วของบริ ษทั ฯ ปัจจุบนั มีจาํ นวน ,589,338, หุ ้น) เพือเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนเดิม (Right Offering) ในอัตราจัดสรร หุ ้นสามัญเดิมต่อ หุ ้นสามัญใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง
ทีราคาเสนอขายหุ้นละ 4 บาท (สี บาท) ทังนี ผูถ้ ือหุ ้นเดิมมีสิทธิจองซื อหุ ้นใหม่เกินสิ ทธิของตนตามอัตราทีกําหนดไว้ได้ โดย
ในกรณี หุ้นทีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ้นตามสิ ทธิการจองซื อครบถ้วนในรอบแรกแล้วให้จดั สรรหุ้นทีเหลือแก่ ผูถ้ ื อ
หุ้นทีได้จองซื อหุ ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ ้นสามัญเดิมของผูถ้ ือหุ้นที จองซื อหุ ้นสามัญเกิน
กว่าสิ ทธิ ของตนแต่ละราย โดยให้ดาํ เนินการจัดสรรหุ้นดังกล่าวไปจนไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหรื อจนกว่าจะไม่มีผถู ้ ือ
หุ้นรายใดประสงค์จะซือหุ้น
โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนครังนีจะขายให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ทีมีรายชือปรากฏอยู่ในวันกําหนด
รายชือผูถ้ ือหุ้นเพือสิ ทธิในการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน (Record Date) ณ วันที สิ งหาคม
และกําหนดวันจองซื อ
และรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมทุนในวันที - กันยายน 2564 (รวม 5 วันทําการ)
ทังนี สิ ทธิ ในการได้รับ การจัด สรรหุ้นสามัญเพิมทุนยังมี ความไม่แ น่ น อนจนกว่าจะได้รับ การอนุ มัติจากที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี ครังที /256 ในวันที 31 สิ งหาคม 2564
ทังนี มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็ นคราวเดียวหรื อแบ่งเป็ นส่ วนๆ
เพือเสนอขายเป็ นคราวๆ รวมถึงอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกียวเนื องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน
ใหม่ดงั กล่าวได้ทุกประการ อาทิเช่น วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีได้รับสิ ทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date) วัตถุประสงค์ใน
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การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน การกําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและ
ชําระเงินค่าหุ ้น เป็ นต้น รวมถึงการเปลียนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื อและรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมทุน
การกําหนดเงือนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว ได้ตามทีเห็นสมควร ตลอดจน
การแก้ไขถ้อยคํา หรื อข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น หนังสื อบริ คณห์สนธิ และ/หรื อ คําขอต่างๆ และ/
หรื อดําเนินการใดๆ เพือปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียนในการยืนจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ต่อ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้เป็ นคราวๆ ตามการชําระเงินของผูจ้ องซื อหุ้น สามัญเพิมทุนในแต่ละคราว
รวมถึ งการนําหุ้นสามัญเพิมทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และการ
นําส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย หรื อหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง
( ) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน ,933, หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาท หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ณ ปัจจุบนั (ทุนชําระแล้วของบริ ษทั ฯ ปั จจุบนั มีจาํ นวน ,589,338, หุ้น) เพือเสนอ
ขายให้แก่ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) เพือเสนอขายในคราว
เดียว หรื อ แบ่งเป็ นส่วนๆ เพือเสนอขายเป็ นคราวๆ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. /
เรื องการ
อนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ซึ งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยง
กันของบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. / เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้อมูลหลักการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียน
ในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.
และฉบับแก้ไขเพิมเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจกําหนดราคา
เสนอขายหุ้ นต่อผูล้ งทุน ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์การคํานวนราคาขันตําตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที สจ. /
เนื องจากหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างถูกห้ามซื อขาย จึ งไม่มีราคาตลาดของหุ้น สามัญของบริ ษทั ฯ และเพือให้
เป็ นไปตามเกณฑ์คาํ นวนราคาตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างทีปรึ กษาทางการเงิน บริ ษทั เวลแคป แอด
ไวเซอรี จํากัด ซึ งเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพือประเมินมูลค่าหุ้นของบริ ษทั ฯ
โดยได้ประเมินมูลค่าหุ้นจากศักยภาพของธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต มีมูลค่าทีเหมาะสมเท่ากับ .
บาทต่อหุ้น โดยมี
ช่วงราคาทีเหมาะมอยู่ระหว่าง .
– .
บาทต่อหุ้น ทังนี การจัดสรรหุ้นเพิมทุนให้กบั บุคคลในวงจํากัดดังกล่าว
จะต้องเป็ นการจัดสรรทีไม่เข้าข่ายการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัดในราคาตําตามทีกําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
ทังนีมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรรและ
เสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจํากัด (Private Placement) การกําหนดข้อกําหนด เงือนไขและ
รายละเอียดทีเกียวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน และ/หรื อ จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพือเป็ นสิ งตอบแทน
จากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที เกียวข้องกับการจัดสรรและ
เสนอขายหุ ้นสามัญฌพิมทุน และลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานทีจําเป็ นและเกียวข้อกับการจัดสรร
เสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว รวมถึงการกําหนดเงือนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิม
ทุนดังกล่าวได้ตามทีเห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรื อข้อความในเอกสาร รายงานการประชุม หนังสื อบริ คณห์
สนธิ และ/หรื อ คําขอต่างๆ และ/หรื อดําเนินการใดๆ เพือปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียนในการยืนจดทะเบียน
เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้เป็ นคราวๆ ตามการชําระเงินของผูจ้ องซื อ
หุ้น สามัญเพิมทุน ในแต่ละคราว รวมถึง การนําหุ้น สามัญเพิ มทุ นเข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนําส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ สํานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง
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ทังนี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัดนข้างต้น ไม่ว่ากรณี ใดๆจะต้องไม่ทาํ ให้ผทู้ ีจอง
ซื อหุ้น สามัญเพิมทุนรายใหม่รายใดถือหุ้นของบริ ษทั ในลักษณะที เพิมขึนหรื อจนถึ งหรื อข้ามผ่านจุดทีต้องทําคําสังซื อ
หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 12/2554 เรื องหลักเกณฑ์ เงือนไข
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ และในลักษณะทีเป็ นการฝ่ าฝื นข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว
ตามทีระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั
. การดําเนินการของบริษัทกรณีทีมีเศษของหุ้น
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนทีกําหนด รวมถึงกรณี จดั สรรหุ้นทีจองซือเกินสิ ทธิ หาก
ปรากฏว่ามีผถู้ ือหุ้นรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นทีเป็ นเศษไม่เต็มจํานวน 1 หุ้น ให้ตดั จํานวนเศษหุ้นดังกล่าวทิง

3. กําหนดวันประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพือขออนุมัติการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น/วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที / ในวันที สิ งหาคม
เวลา . น. ณ ห้องประชุมบริ ษทั ฯ
อาคารเมืองไทย-ภัทร ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุ งเทพ ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์ (E-AGM) โดย

กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นตังแต่วนั ที................................. จนกว่า
การประชุมผูถ้ ือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็ จ


กําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น ในวันที สิ งหาคม

4. การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน ต่ อหน่ วยงานราชการทีเกียวข้ อง และเงือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
. บริ ษทั ฯ จะต้องจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้ว
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
. บริ ษทั ฯจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ เพือพิจารณารับหุ้นสามัญใหม่ทีออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิม และ/หรื อ
บุคคลในวงจํากัด เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
5. วัตถุประสงค์ของการเพิมทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเพิม
บริ ษทั ฯ ขออนุมตั ิเพิมทุน จากทีประชุมผูถ้ ือหุ้นเพือความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีทีบริ ษทั มีความจําเป็ น
ทีต้องใช้เงินทุนเพิม และทําให้บริ ษ ทั มีแหล่งเงินทุนทีมี ความพร้ อมสําหรับการลงทุนหรื อขยายธุ รกิจในอนาคตได้อย่างทันกาลในส่ วนของ
เงินทุนทีได้รับจากการเพิมทุนใหม่ในส่ วนทีจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิม (Right Offering) นันบริ ษทั มีวตั ถุประสงค์ในการเพิมทุนเพือเพิมความ
มันคงให้แก่บริ ษทั ทังในด้านการดําเนินการ และลดภาระดอกเบีย และด้านเงินทุนโดยมีแผนการใช้เงินดังนี
.ชําระหนีสินประมาณ
.เงินทุนหมุนเวียน
.เงินเพิมทุนประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท เพือนํามาใช้หมุนเวียนในอีก เดือนข้างหน้า
ล้านบาท บริ ษทั จะนําไปใช้สาํ หรับการขยายธุรกิจในอนาคต

6. ประโยชน์ ทีบริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
. การเพิมทุนจะช่วยเพิมสภาพคล่องทางการเงินให้กบั บริ ษทั และทําให้โครงสร้างทางการเงินมีความมันคงยิงขึน
. การเพิมทุนดังกล่าวจะช่วยเสริ มในด้านการประกอบธุรกิจ ทังสําหรับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ทําให้มีความพร้อมด้านการ
ลงทุนและการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคต
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7. ประโยชน์ ทีผู้ถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล บริ ษทั ฯ มีนโยบายปันผลไม่เกินร้อยละ ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจ
กําหนดให้การจ่ายปันผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราทีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึนอยูก่ บั ความจําเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การ
ขยายธุรกิจ และปัจจัยอืนๆ ทีเกียวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั
7.2 สิ ทธิในการรับเงินผันผลของผูไ้ ด้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนในครังนี จะมีสิทธิ เท่าเทียมกันกับผูถ้ ือหุ้นสามัญของ
บริ ษทั ทุกราย หากผูถ้ ือหุ้นดังกล่าวมีรายชืออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพือกําหนดสิ ทธิผถู้ ือหุ้นทีได้รับเงินปั นผล
8. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นสํ าหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนืองจากหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างถูกห้ามซือขาย จึงไม่มีราคาตลาดของหุ้น
จึงไม่สามารถคํานวนผลกระทบต่อราคาได้
. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น
- ในส่ วนการเสนอขายหุ้นสามัญฯเพิมทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) หากผูถ้ ือหุ้น
เดิมใช้สิทธิ จองซื อตามสิ ทธิ ทีตนได้รับทังจํานวน จะไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นแต่อย่างใด
- ในส่ วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement : PP) จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่ วน
การถือหุ ้น (Control Dilution) ดังนี
Control Dilution
=
จํานวนหุ ้นเพิมทุนทีจะเสนอขายให้แก่ PP
.
(จํานวนหุ ้นทีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นทีจะเสนอขายให้แก่ PP)
=
158,933,800
.
1,589,338,273+158,933,800.00
=

9.09%

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทคณะกรรมการบริ
ี
ษัทมีมติให้ เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
ลําดับ
ขันตอนการดําเนินการ
วัน เดือน ปี
1 วันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที /
กรกฏาคม
วันกําหนดรายชือผูม้ ีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
(Record
2 Date) และวันกําหนดรายชือผูภ้ ถือหุ ้นทีมีสิทธิในการจองซือหุ ้นสามัญเพิมทุนตาม
สิ งหาคม
สัดส่วนการถือหุ ้น (Right Offering)
3 วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที /
31 สิ งหาคม
จดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขหผนังสือบริ คณห์สนธิกบั กรมพัฒนาธุรกิจ
ภายใน วันนับแต่วนั ที
4
การค้ากระทรวงพาณิชย์
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิ
20 - 24 กันยายน
5 วันจองซื อและชําระเงินค่าจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุน
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับการเพิมทุน
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าการเพิมทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในครังนีมีความสมเหตุสมผลตามความจําเป็ นเพราะจะ
ทําให้บริ ษทั ลดภาระหนี สิ นทําให้บริ ษทั มีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิมมากขึนเพือสอดรับกับสถานการณ์ในปั จจุบนั และเป็ นการ
เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของฐานะทางการเงินให้บริ ษทั
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11. คํารับรองของกรรมการบริษัทเกียวกับการเพิมทุน
ในกรณี ทีกรรมการของบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิตามหน้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติทีประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นด้วยความซือสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ในเรื องทีเกียวกับการเพิมทุนโดยกระทําการหรื อละเว้นการกระทํา
การใดๆอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าวและก่ อให้เกิดความเสี ยหาย บริ ษทั สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากกรรมการคนดังกล่าวได้แต่หาก
บริ ษทั ไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายดังกล่าว ผูถ้ ือหุ้นซึ งถือหุ ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ของหุ้นทีจําหน่ ายแล้วทังหมดจะแจ้งให้บริ ษทั ดําเนินการ
เรี ยกร้องได้และหากบริ ษทั ไม่ดาํ เนินการตามผูถ้ ือหุ้นแจ้งผูถ้ ือหุ ้นนันๆสามารถฟ้ องเรี ยกค่าเสี ยหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษทั ได้ตาม
มาตรา แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดพ.ศ
บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชือ - วิจิตร เจียมวิจิตรกุล - กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือแทนบริ ษทั
(นายวิจิตร เจียมวงิจิตรกุล)
ตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

ลายมือชือ - สุเทพ บุระมาน - กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือแทนบริ ษทั
(นายสุเทพ บุระมาน)
ตําแหน่ง กรรมการบริ หาร
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