สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและแก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ
การออกหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 (ฉบับแก้ไข)
ข้าพเจ้า บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งประชุม
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 และการประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เกี่ยวกับการ
เพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิ กายน 2556 ได้มีมติอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน
466,941,198 บาท โดยออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 466,941,198 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท (หนึ่ งบาท) รวม
เป็ นเงินเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 466,941,198 บาท
ทั้งนี้การเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 466,941,198 บาท โดยออกหุ น้ สามัญจํานวนไม่เกิน 466,941,198 หุ น้ ดังกล่าว ขึ้นอยูก่ บั
การพิจารณาปรับลดตามการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ครั้งที่ 3 (TTA-W3) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เมื่อ
สามารถกําหนดจํานวนที่แน่นอนของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วได้
โดยภายหลังจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ซึ่ งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิปรับ
ลดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวน 411,299,416 บาท โดยออกหุน้ สามัญจํานวน 411,299,416 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็ นเงินเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 411,299,416 บาท
รายละเอียดของการเพิ่มทุนมีดงั ต่อไปนี้
การเพิม่ ทุน
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน
 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

411,299,416
-

มูลค่ าทีต่ ราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
1.00
-

รวม
(บาท)
411,299,416
-

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ ทุน
จัดสรรให้ แก่
2.1.1 ผูถ้ ือหุน้ เดิม

จํานวนหุ้น
298,110,588

อัตราส่ วน
(เดิม:ใหม่ )
10:3
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ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)
14.00

วันเวลาจองซื้อ และ
ชําระเงินค่ าหุ้น
25 – 28 กุมภาพันธ์
และ 3 มีนาคม
2557

หมาย
เหตุ
โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ก.

จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

2.1.2 ประชาชน
2.1.3 บุคคลในวงกําจัด (private
placement)

จํานวนที่เหลือ
จากการจัดสรร
ตาม 2.1.1
99,370,196

2.1.4 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สาํ หรับการ

อัตราส่ วน
(เดิม:ใหม่ )
-

ราคาขาย
วันเวลาจองซื้อ และ
(บาทต่ อหุ้น)
ชําระเงินค่ าหุ้น
โปรดดูหมายเหตุ โปรดดูหมายเหตุ
ข้อ ก.
ข้อ ก.

โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ข.

0.00

-

-

ซื้อหุน้ สามัญครั้งที่ 4 (TTA–W4)

2.1.5 เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ครั้งที่ 3 (TTA-W3)

13,818,632

25 – 28 กุมภาพันธ์
และ 3 มีนาคม
2557
-

หมาย
เหตุ
โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ก.
โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ข.
โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ข.

หมายเหตุ ก.
 จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 298,110,588 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้
(Right Offering) ในอัตราส่ วน 10 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 3 หุน้ สามัญใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิสาํ หรับการซื้ อหุน้ สามัญครั้ง
ที่ 4 (TTA–W4) (อัตราส่ วน 10:3:1)
 ราคาเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Right Offering) ราคาหุน้ ละ 14 บาท
(สิ บสี่ บาท) เศษของหุน้ ให้ปัดทิ้ง ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้งที่ 4 (TTA–W4) ราคาหน่วยละ 0.00 บาท และมีราคาใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุน้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ 18.50 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
 ในการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ นั้น ผูถ้ ือหุ น้ มีสิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิ ของตน
ตามอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้ สิ ทธิดงั กล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละราย
นั้นถืออยู่ โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิ มที่จองซื้ อหุ ้นเกิ นกว่าสิ ทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ ้นที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมที่ได้จองซื้ อตามสิ ทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สาํ หรับการจองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิ มี
ดังต่อไปนี้
o กรณีทมี่ หี ้ ุนเหลือมากกว่ าหุ้นทีจ่ องซื้อเกินกว่ าสิ ทธิ
บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่แสดงความจํานงในการจองซื้ อหุ น้ เกินกว่าสิ ทธิ และชําระค่าจองซื้ อหุ น้ ดังกล่าวทั้งหมดทุก
รายตามจํานวนที่แสดงความจํานงขอจองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
o กรณีทมี่ หี ้ ุนเหลือน้ อยกว่ าหุ้นทีจ่ องซื้อเกินกว่ าสิ ทธิ
(ก)
ผูถ้ ือหุ ้นที่จองซื้ อหุ น้ เกินกว่าสิ ทธิ แต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิมของผูถ้ ือหุ ้นที่จองซื้ อเกินกว่า
สิ ทธิรายนั้นๆ (ในกรณี ที่มีเศษของหุน้ จากการคํานวณให้ปัดเศษของหุน้ นั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรร
จะไม่เกินจํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซื้ อและชําระค่าจองซื้ อแล้ว
(ข)
ในกรณี ที่ยงั มีหุน้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยูอ่ ีก ให้จดั สรรให้แก่ผทู ้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละรายและยัง
ได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ เดิมของผูท้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละรายนั้น (ในกรณี ที่มีเศษของหุน้ จาก
การคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ ้นนั้นทิ้ง)โดยจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรจะไม่เกิ นจํานวนหุ ้นที่ผถู้ ือหุ ้นแต่ละราย
จองซื้ อและชําระค่าจองซื้ อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดาํ เนิ นการจัดสรรหุ ้นให้แก่ ผูท้ ี่ จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ ตามวิธีการในข้อ (ข) นี้
จนกระทัง่ ไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร
 การจัดสรรหุ น้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณี ใด จะต้องไม่ทาํ ให้ผถู ้ ือหุ ้นที่จองซื้ อหุ ้นเกินกว่าสิ ทธิ ใด ถือครอง
หุ ้นของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรื อข้ามผ่านจุดที่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาํ หนดใน ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (“ประกาศ
ทจ. 12/2554”) หรื อ ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจํากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งปั จจุบนั อนุญาต
ให้คนต่างด้าวถือหุน้ อยูใ่ นบริ ษทั ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายทั้งหมดของบริ ษทั
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ในกรณี ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มข้างต้น บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เหลืออยู่
ดังกล่าวแก่บุคคลในวงจํากัด (“การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด”) ตามนิ ยามที่กาํ หนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.
28/2551”) ทั้งนี้ บุคคลในวงจํากัดต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ
ราคาเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้ จะไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกําหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดใน ประกาศ ทจ. 28/2551 และ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่สจ. 39/2551 เรื่ อง การ
คํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ในราคาตํ่า (“ประกาศ สจ.
39/2551”) อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้จะไม่ต่าํ กว่าราคาเสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน

หมายเหตุ ข.
 จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 99,370,196 หุน้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั โทรี เซน ไทย
เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (TTA–W4) โดยจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม ใน
อัตราส่ วน 10 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 3 หุน้ สามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิสาํ หรับการซื้ อหุน้ สามัญ (อัตราส่ วน 10:3:1) ในกรณี ที่มี
เศษของหุน้ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ จากการคํานวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
 จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนไม่เกิน 13,818,632 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท (หนึ่ งบาท) เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิฯ ครั้งที่ 3 (TTA–W3) ในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนในครั้งนี้

2.1.1

การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีทมี่ เี ศษของหุ้น
ในกรณี ที่มีเศษหุน้ คงเหลือจากการจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิม (Right Offering) และจากการจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุ น้ เกินกว่าสิ ทธิของตน (Oversubscription) ให้ปัดเศษหุน้ ดังกล่าวทิ้ง
2.2 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่
ประเภทหลักทรัพย์
ผูถ้ ือหุน้ เดิม

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

จํานวนหุ้น
-

เพื่อรองรับการแปลง
สภาพ/ ใช้สิทธิของใบ
แสดงสิ ทธิในการซื้ อหุน้
เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้
ประชาชน

ร้ อยละต่ อทุน
ชําระแล้ ว1
-

หมายเหตุ

หุ น้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
บุคคลในวงจํากัด
หุ น้ สามัญ
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
1
ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

-

-

3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพือ่ ขออนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กําหนดวันประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง แก
รนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรี ยล ควีนส์ พาร์ ค เลขที่ 199 ถนนสุ ขุมวิท ซอย 22 กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย โดย
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 7 มกราคม 2557 และ
ให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มกราคม 2557 (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ )
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4. การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้ อง และเงือ่ นไขการขออนุญาต (ถ้ ามี)
4.1 บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการยื่นขอจดทะเบี ยนการเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนและทุ นชําระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์
4.2 บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการขออนุ ญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อนําหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่จดั สรรให้แก่ผู้
ถือหุ ้นสามัญเดิ มของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละราย และแก่บุคคลในวงจํากัด เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ่ พิม่
เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ในปั จุบนั ได้แสดงให้เห็นถึงโอกาสใน
การลงทุนอันหลากหลาย บริ ษทั ฯ จึงวางแผนที่จะนําเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ไปลงทุนในบริ ษทั ย่อยหลักและบริ ษทั
ร่ วม
โดยในกลุ่มธุ รกิจการขนส่ ง บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงการฟื้ นตัวของตลาดการขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่ วนของอัตราค่าระวางเรื อปั จจุบนั (spot freight rate) และอัตราค่าระวางเรื อล่วงหน้า (forward freight rate) ที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง โดยมี ผลมาจากแนวโน้มที่ดีข้ ึนของอุปสงค์และอุปทาน จากการคาดการณ์ดงั กล่าว บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึง
โอกาสอันดีที่จะเพิ่มเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื อมือสองคุณภาพดี เพื่อก่อให้เกิดความได้เปรี ยบใน
การแข่งขันของบริ ษทั ฯ ในระยะยาวเมื่อค่าระวางเรื อปรับตัวสูงขึ้น
ในส่ วนของกลุ่มธุรกิจพลังงานนั้น บริ ษทั ฯ มองเห็นโอกาสการเจริ ญเติบโตในทุกภาคส่ วน ไม่วา่ จะเป็ นการให้บริ การ
วิศวกรรมใต้ทะเลหรื อบริ การการขุดเจาะนอกชายฝั่ง ยิง่ ไปกว่านั้นในส่ วนธุ รกิจนํ้ามันและก๊าซนอกชายฝั่งก็ยงั คงทรงตัวอยู่
ในระดับสู ง และมีความเป็ นไปได้สูงว่าการลงทุนในการสํารวจและการผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องในระยะเวลาอันใกล้
นอกเหนื อจากนี้ บริ ษทั ฯ ก็ยงั มองเห็ นโอกาสทางการลงทุ นที่ ดีในกลุ่มธุ รกิ จโครงสร้ างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
โครงการที่ประเทศเวียดนาม ซึ่ งได้แสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานในช่วง 2 ถึง 3 ปี ที่ผา่ นมา
6. ประโยชน์ ทบี่ ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/ จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
บริ ษทั ฯ จะมีสถานะทางการเงินที่แข็งเกร็ งขึ้นจากการเพิม่ ทุน และยังเป็ นการเพิม่ ศักยภาพของบริ ษทั ฯ ในการลงทุนใน
หลายธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ ที่ภาวะอุตสาหกรรมมีแนวโน้มอยู่ในขาขึ้น ซึ่ งจะสร้างผลตอบแทนที่ดีและส่ งผลดีกบั การ
เติบโตของบริ ษทั ฯ ในระยะยาว
7. ประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/ จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้
แต่ไม่รวมกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั แผนการลงทุน และปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเป็ นครั้งคราว เพื่อให้เป็ นไปตาม
แผนการเติบโตทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคต ความต้องการใช้ เงินลงทุน และปั จจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
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7.2 ผูจ้ องซื้ อหุน้ เพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ผจู้ องซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าว
ได้รับการจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ แล้ว
7.3 อื่น ๆ
- ไม่มี 8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเป็ นสํ าหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมัติการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน
- ไม่มี 9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ ให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลําดับ
ขั้นตอนการดําเนินการ
วัน/เดือน/ปี
9.1 ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้
27 พฤศจิกายน
เพิ่มทุน
2556
9.2 วัน ที่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ มี ร ายชื่ อ ในสมุ ด ทะเบี ย นผูถ้ ื อ หุ ้ น มี สิ ท ธิ เ ข้า ประชุ ม และออกเสี ย ง 7 มกราคม 2557
ลงคะแนนในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557 (Record Date)
9.3 วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือ
8 มกราคม 2557
หุ น้ ครั้งที่ 1/2557
9.4 วันประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557
30 มกราคม 2557
9.5 วันที่ผถู้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ มีสิทธิ จองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนและใบสําคัญ 7 กุมภาพันธ์. 2557
แสดงสิ ทธิ (Record Date)
9.6 วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นเพื่ อ รวบรวมรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ มี สิ ท ธิ จ องซื้ อ หุ ้ น เพิ่ ม ทุ น และ 10 กุมภาพันธ์ 2557
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
9.7 วันจองซื้ อและชําระเงินค่าหุ น้
25 - 28 กุมภาพันธ์
และ 3 มีนาคม 2557
บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชื่อ

- ลายเซ็น นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการ

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั

ลายมือชื่อ

- ลายเซ็น นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
กรรมการ

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
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