
 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8. 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  

วนัที่ 21 มกราคม 2558 

ขา้พเจ้า บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2558 
ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง เวลา 18.30 น. เกี่ยวกบัการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 5,500,000,000 บาท เป็น 9,240,000,000 บาท         
โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 3,740,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวม 3,740,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน
ในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน หุน้สามญั 3,740,000,000 1.00 3,740,000,000 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) - - - - 

 
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติให้จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 3,740,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท    
รวม 3,740,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

2.1.1 ผูถ้ือหุน้เดิมของ
บริษทั ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Rights Offering) 

1,870,000,000 1 หุน้เดิม :      
0.34 หุน้ใหม่ 

3.00 โปรดดูหมายเหตุ 
ขอ้ 1 และ 2 

โปรดดูหมายเหตุ 
ขอ้ 3 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

2.1.2 เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนของบริษทั ที่เสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมที่มีการ
จองซ้ือและช าระราคาค่า
จองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษทั ตามขอ้ 2.1.1 

1,870,000,000 1 หุน้ที่ไดรั้บ
การจดัสรร : 

ใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย 

-  จดัสรรแก่ผูจ้องซ้ือ
หุน้เพิ่มทุน ตาม 
2.1.1 โดยไม่คิดมูลค่า  

โปรดดูหมายเหตุขอ้ 2 

ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัเพิ่มทุน
เท่ากบั 6  บาท     
ต่อหุน้ 

หมายเหตุ  

1. ก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2558                    
และใหร้วบรวมรายช่ือผูถ้ือหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที่ 28 เมษายน 2558 

2. ให้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก    
คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ มีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

 (1)  ก าหนดรายละเอียดอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/หรือ การจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ       
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ การแก้ไขวันก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ         
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และวนัรวบรวมรายช่ือผูถ้ือหุ้นตามมาตรา 225            
ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ตามความเหมาะสม 
โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษทั เป็นส าคญั การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจ านวน 
หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือ การจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน           
ของบริษทั ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/หรือ 
การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัดังกล่าว ทั้ งในส่วนของการเสนอขายแก่           
ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นท่ี         
จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคา
ค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั  

 (2)  เจรจาและเขา้ท าสัญญาใดๆ รวมถึงการลงนามในเอกสารและการแกไ้ขเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้ง
ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูใ้หบ้ริการอื่นใด (หากจ าเป็น) และ/หรือ ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 

 (3)  ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่ เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุน และ/หรือ การจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ดงักล่าว ซ่ึงรวมถึง
การติดต่อและการยืน่เอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนการน าหุ้นสามญั
เพิ่มทุน และ/หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย  ์            
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  
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 (4)  แกไ้ขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั และ/หรือ การจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบริษทั และด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ      
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

 (5) มีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั 
และ/หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

3. ในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นในคร้ังน้ีในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทุน
เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว ให้คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ มีอ  านาจจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือดงักล่าวให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิม
ที่ประสงคจ์ะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรตามสิทธิดงัน้ี  

(1) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือมากกว่าหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ จะจดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซ้ือ
หุน้ดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ  

(2) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู ้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) จดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของ    
ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุ้นท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นท้ิง ทั้งน้ี จ  านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถ้ือหุน้แต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) ใหท้  าการจดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่
ละรายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น 
โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท้ี่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุ้นท่ีเหลือจะไดเ้ป็น
จ านวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษ
ของหุ้นนั้นท้ิง โดยจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผูถ้ือหุ้นแต่ละรายจองซ้ือ   
และช าระค่าจองซ้ือแลว้ ทั้งน้ีใหด้  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้ (ข) น้ี 
จนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร หากยงัคงมีเศษเหลืออีกและไม่สามารถด าเนินการตามวิธีดงักล่าว
ขา้งต้นได ้บริษัทจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือจาก         
การค านวณท้ิง 

อน่ึง หากยงัมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น            
(Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษทัจะด าเนินการ         
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายท้ิง 

2.1.1 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

  ในกรณีที่มีเศษของหุน้ที่เกิดจากการจดัสรรหุน้ใหก้บัผูถ้ือหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้ดงักล่าวท้ิง 
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3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัที่ 9 เมษายน  2558 เวลา 9.30 น. ณ  ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 4           
เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โดย 

 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ตั้งแต่วนัท่ี.................จนกว่าการประชุม
ผูถ้ือหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ ในวนัที่ 13 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน 
ในวนัที่ 16 มีนาคม  2558 (วนัท าการถดัจากวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้) 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)         

4.1 บริษทัจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ของบริษทั ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย  ์

4.2 บริษทัจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อน า  
(1)  หุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้สามญัเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้  
(2)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั และ  
(3)  หุน้สามญัท่ีออกเน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั เขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เพื่อให้บริษทัสามารถน าเงินซ่ึงไดรั้บจากการเพิ่มทุนไปใชเ้พื่อเขา้ซ้ือหุ้นบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) ในสัดส่วน      
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน รวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการเพิ่มทุนใน XPCL ตามสัดส่วนผูถ้ือหุ้นจนกว่าโครงการจะ
ก่อสร้างแลว้เสร็จ ตลอดจนใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน และแหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนต่างๆ ของบริษทัในอนาคต 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ดงัน้ี 

1. บริษัทสามารถปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท             
ท่ีจะเป็นผูล้งทุนหลกัในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าของกลุ่ม บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) และจะเพิ่มมูลค่าของบริษทัและ        
เพิ่มความน่าสนใจท่ีนกัลงทุนมีต่อบริษทั อนัจะเป็นผลดีต่อการระดมทุนต่อไปในอนาคต 

2. นอกจากน้ี การลงทุนใน XPCL จะช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และอัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อเน่ือง               
ในระยะยาวใหก้บับริษทั 

3. บริษทัจะไดรั้บแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องและความแขง็แกร่งทางโครงสร้างเงินทุน ซ่ึงจะช่วยเพิ่มศกัยภาพ
ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษทัไดก้  าหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลจากงบการเงินบริษทั และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลง
ไปจากท่ีก  าหนดไว้ข้างตน้ข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุนเงินทุน
หมุนเวียนการลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและขอ้จ ากัดตามท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืม และปัจจัยอื่นๆ            
ที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผูถ้ือหุน้ของบริษทัเห็นสมควร 

7.2 ผู้จองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงาน 

ผูจ้องซ้ือหุน้เพิ่มทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่เม่ือผูจ้องซ้ือหุ้นเพิ่มทุนไดรั้บการจดทะเบียน
เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทัแลว้ 

7.3 ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงาน 

หุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกตามการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสภาพเหมือน
หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั โดยมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลนบัจากวนัที่ไดใ้ชสิ้ทธิ และมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียน
ผูถ้ือหุน้ของบริษทัที่ไดย้ืน่ขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)  

- ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้เดิมทุกรายจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิและเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งจ านวน 
ผูถ้ือหุน้เดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ และในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุน บริษัทจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายท้ิง      
ท าใหจ้ านวนหุน้ช าระแลว้ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิด  ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ 

- ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนรองรับตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทั้งจ านวนแต่ผูใ้ชสิ้ทธิมิใช่ผูถ้ือหุ้นเดิม
ของบริษทั จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุ้นเดิม โดยผูถ้ือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณ
ร้อยละ 20.24 เม่ือเทียบกบัสัดส่วนการถือหุน้ก่อนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

8.2 ผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution)  

- ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน แต่ก่อนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ: หุ้นสามญัของบริษทั
จะไดรั้บผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 5.08 
(หมายเหตุ: ราคาหุ้นสามญัของบริษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีน ามาใช ้       
ในการค านวณผลกระทบดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที่ 19 มกราคม 2558 ซ่ึงมีราคาเท่ากบั 
18.70 บาท ดงันั้น ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวจ้าก 5 บาทเป็น 1 บาท ราคาหุน้สามญัก่อนการออกและเสนอขาย
จึงเท่ากบั 18.70/5 = 3.74 บาท) 

- ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ: หุน้สามญัของบริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution) 
เน่ืองจากราคาของหุน้สามญัที่ไดม้าจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ + ราคาใช้
สิทธิ) เท่ากบั 6.00 บาท สูงกว่าราคาหุน้สามญัของบริษทัก่อนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก  าไร (Earnings per Share Dilution)  

- ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมทุกรายจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิ แต่ไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งจ านวน       
ผูถ้ือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรจากจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทท่ีออกและเสนอขายให้แก่              
ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้เท่านั้นโดยคิดเป็นร้อยละ 25.37 

- ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ และผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคัญ          
แสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีทั้งจ านวน ผูถ้ือหุ้นเดิมจะไดรั้บผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากบัร้อยละ 40.48 เม่ือเทียบกบั
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัในปัจจุบนั และคิดเป็นร้อยละ 20.24 เม่ือเทียบกับจ านวนหุ้นที่จ  าหน่าย       
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัก่อนการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 21 มกราคม 2558 

2. วันก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า ร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
(Record Date) 

13 มีนาคม 2558 

3. วนัรวบรวมรายช่ือผู ้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2558      
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งทีมี่การแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน 

16 มีนาคม 2558 

4. วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 9 เมษายน 2558 

5. วนัก  าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั (Record Date) 27 เมษายน 2558 

6. วนัรวบรวมรายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน 

28 เมษายน 2558 

บริษทัขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

                          ลายมือช่ือ..................................................... กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
                                              (ดร.สุภามาส  ตรีวศิวเวทย)์ 

        กรรมการผูจ้ดัการ    
 


