สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัตกิ ารเพิม่ ทุนและแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ
การออกหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 7 มกราคม 2558 (ฉบับแก้ไข)
ข้าพเจ้า บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 13/2557
ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1.

การเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่
เกิน 865,403,531 บาท โดยออกหุน้ สามัญจํานวนไม่เกิน 865,403,531 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 1,537,463,800 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,402,867,331 บาท รวมเป็ นเงินเพิ่มทุน
จํานวนไม่เกิน 865,403,531 บาท
ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 865,403,531 บาท โดยออกหุ น้ สามัญจํานวนไม่เกิน 865,403,531 หุน้ ดังกล่าว จะ
ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาปรับลดตามการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ ครั้งที่ 3 (TTA–W3) และ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ ครั้งที่ 4 (TTA–W4) ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ซึ่ งเป็ นเวลาที่จะสามารถกําหนด
จํานวนที่แน่นอนของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วได้
โดยภายหลังจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ ครั้งที่ 3 (TTA–W3) และ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อ
หุน้ ครั้งที่ 4 (TTA–W4) ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7
มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมตั ิปรับลดการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวน 739,383,450 บาท โดยออก
หุน้ สามัญจํานวน 739,383,450 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท (หนึ่ งบาท) รวมเป็ นเงินเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน
739,383,450 บาท
รายละเอียดของการเพิ่มทุนมีดงั ต่อไปนี้
การเพิม่ ทุน

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการ
ใช้ทุน
 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

หุ น้ สามัญ
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

739,383,450
-
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มูลค่ าทีต่ ราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
1.00
-

รวม
(บาท)
739,383,450
-

2.

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
2.1

แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ ทุน
จํานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม:ใหม่ )

2.1.1 ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Rights
Offering)

ไม่เกิน
520,470,459

15: 6

2.1.2 ประชาชน
2.1.3 บุคคลในวงกําจัด (private
placement)

จํานวนที่เหลือ
จากการจัดสรร
ตาม 2.1.1

จัดสรรให้ แก่

2.1.4 เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิของบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 5 (TTA-W5) ให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิมตามสัดส่ วน
(“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ”)
2.1.5 เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ครั้งที่ 3 (TTA-W3)
2.1.6 เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ครั้งที่ 4 (TTA-W4)

-

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วันเวลาจองซื้อ และ
ชําระเงินค่ าหุ้น
25 – 27 กุมภาพันธ์
โปรดดูหมายเหตุ
และ 2-3 มีนาคม
ข้อ ก.
2558
-

หมายเหตุ
โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ก.
-

โปรดดูหมายเหตุ
ข้อ ก.

โปรดดูหมายเหตุ
ข้อ ก.

โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ก.

โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ข.

ไม่เกิน
173,490,153

โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ข.

0.00

25 – 27 กุมภาพันธ์
และ 2-3 มีนาคม
2558

ไม่เกิน
29,367,109

-

-

-

โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ข.

ไม่เกิน
16,055,729

-

-

-

โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ ข.

หมายเหตุ ก.


จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 520,470,459 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมตาม
สัดส่ วนการถือหุ น้ (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 15 หุ น้ สามัญเดิม ต่อ 6 หุ น้ สามัญใหม่ ควบคู่กบั 2 หน่วยใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิสาํ หรับการซื้ อหุ น้ สามัญครั้งที่ 5 (TTA–W5) (อัตราส่ วน 15:6:2)



ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering)
จะราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจะเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยย้อนหลัง 30 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่ 6 มกราคม 2558 (ซึ่ งเป็ นวันให้สิทธิ ผถู้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2558) (“ราคาถัวเฉลี่ย”) หักด้วยส่ วนลด
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 (“อัตราส่ วนลด”) ของราคาถัวเฉลี่ยดังกล่าว (“ราคาเสนอขายหุ้น RO”) เศษของหุ น้ ให้
ปั ดทิ้ง ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้งที่ 5 (TTA–W5) ราคาหน่วยละ 0.00 บาท และมีราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ 18.50 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
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ในการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นนั้น ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
เกินกว่าสิ ทธิ ของตนตามอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้ สิ ทธิ ดงั กล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อย
ละ 20 ของจํานวนหุ น้ ที่ผถู้ ือหุ น้ แต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยผูถ้ ือหุ น้ เดิมที่จองซื้ อหุ น้ เกินกว่าสิ ทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ น้
ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ กต็ อ่ เมื่อมีหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซื้ อตามสิ ทธิ ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
เท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สาํ หรับการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิมีดงั ต่อไปนี้
o กรณีทมี่ หี ้ ุนเหลือมากกว่ าหุ้นทีจ่ องซื้อเกินกว่ าสิ ทธิ
บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุ ้นให้แก่ผถู้ ือหุ ้นที่แสดงความจํานงในการจองซื้ อหุ ้นเกินกว่าสิ ทธิ และชําระค่าจองซื้ อหุ ้น
ดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจํานวนที่แสดงความจํานงขอจองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
o กรณีทมี่ หี ุ้นเหลือน้ อยกว่ าหุ้นทีจ่ องซื้อเกินกว่ าสิ ทธิ
(ก)

ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซื้ อหุน้ เกินกว่าสิ ทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่ วนการถือหุ น้ เดิมของผูถ้ ือหุ น้ ที่
จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ รายนั้นๆ (ในกรณี ที่มีเศษของหุ ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ ้นนั้นทิ้ ง) ทั้งนี้
จํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ น้ ที่ผถู้ ือหุ น้ แต่ละรายจองซื้ อและชําระค่าจองซื้ อ
แล้ว

(ข)

ในกรณี ที่ยงั มีหุน้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยูอ่ ีก ให้จดั สรรให้แก่ผทู้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
แต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิมของผูท้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละ
รายนั้น (ในกรณี ที่มีเศษของหุ ้นจากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ ้นนั้นทิ้ง)โดยจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับ
การจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละรายจองซื้ อและชําระค่าจองซื้ อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดาํ เนิ นการ
จัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทัง่ ไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร



การจัดสรรหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่วา่ กรณี ใด จะต้องไม่ทาํ ให้ผถู้ ือหุ น้ ที่จองซื้ อหุ น้ เกินกว่า
สิ ทธิ ใด ถือครองหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรื อข้ามผ่านจุดที่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ (Tender
Offer) ตามที่กาํ หนดใน ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการใน
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรื อ ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจํากัดการถือ
หุ ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งปั จจุบนั ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดให้คนต่างด้าวถือ
หุน้ ในบริ ษทั ฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายทั้งหมดของบริ ษทั ฯ



ในกรณี ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมข้างต้น บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุ นที่ เหลื ออยู่ดงั กล่าวแก่บุคคลในวงจํากัด (“การเสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ ต่อบุ คคลในวงจํากัด”) ตามนิ ยามที่
กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ น้ ที่ออกใหม่ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทั้งนี้ หากบุคคลในวงจํากัดเป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยที่
เกี่ยวข้องกําหนด บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการ
ทํารายการเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการเกีย่ วโยงกัน”) อย่างไรก็ดี
ในกรณี ที่มีใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เหลือจากการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมให้บริ ษทั ฯ จะยกเลิกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่เหลือจากการเสนอขายทั้งหมด
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ราคาเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้ จะไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกําหนดราคาตลาด
ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดใน ประกาศ ทจ. 28/2551 และ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่ อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการ
เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ในราคาตํ่า (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจํากัดนี้จะไม่ต่าํ กว่าราคาเสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน

หมายเหตุ ข.


จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 173,490,153 หุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั โทรี เซน ไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (TTA–W5) โดยจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตาม
สัดส่ วนการถือหุ น้ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม ในอัตราส่ วน 15 หุ น้ สามัญเดิม ต่อ 6 หุ น้ สามัญใหม่ ต่อ 2 หน่วยใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ สาํ หรับการซื้ อหุ น้ สามัญ (อัตราส่ วน 15:6:2) ในกรณี ท่ีมีเศษของหุ น้ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จากการคํานวณ
ให้ปัดเศษนั้นทิ้ ง โดยผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มที่ ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นจะต้องใช้สิ ทธิ จองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ทั้งหมดในคราวเดียวกันและเป็ นไปตามสัดส่ วน



จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 29,367,109 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ครั้งที่ 3 (TTA–W3) ในการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วน
ในครั้งนี้



จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 16,055,729 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ครั้งที่ 4 (TTA–W4) ในการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วน
ในครั้งนี้
2.1.1

การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีทมี่ เี ศษของหุ้น

ในกรณี ที่มีเศษหุ ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิม (Rights Offering) และจากการจัดสรร
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เกินกว่าสิ ทธิของตน (Oversubscription) ให้ปัดเศษหุน้ ดังกล่าวทิ้ง

2.2

แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)

จัดสรรให้ แก่

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

ร้ อยละต่ อทุน
ชําระแล้ ว1
-

เพื่อรองรับการแปลง
สภาพ/ ใช้สิทธิของใบ
แสดงสิ ทธิในการซื้ อหุน้
เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้
ประชาชน
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

-

ผูถ้ ือหุน้ เดิม

ประเภทหลักทรัพย์

จํานวนหุ้น
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หมายเหตุ

-

-

จัดสรรให้ แก่

ร้ อยละต่ อทุน
หมายเหตุ
1
ชําระแล้ว
บุคคลในวงจํากัด
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
1
ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
3.

ประเภทหลักทรัพย์

จํานวนหุ้น

กําหนดวันประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพือ่ ขออนุมตั ิการเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน

กําหนดวันประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ณ
ห้ อ งแอทธิ นี ค ริ ส ตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่ า แอทธิ นี กรุ ง เทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิ ท ยุ แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วัน
กรุ งเทพมหานคร 10330 ประเทศไทยโดย
- กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 6 มกราคม
2558 และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 มกราคม 2558 (วันทําการถัดจากวัน
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ )
4.

การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้ อง และเงือ่ นไขการขออนุญาต (ถ้ ามี)

4.1
บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์
4.2
บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการขออนุ ญาตต่อตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เพื่อนําหุ ้นสามัญเพิ่มทุนและ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายและหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนที่จดั สรรแก่บุคคลในวงจํากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ่ พิม่

บริ ษทั ฯ มีแผนในการนําเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้
(Rights Offering) ครั้งนี้ไปใช้ในการดําเนินการต่าง ๆ ดังนี้
5.1
ใช้ในการลงทุนเพื่อขยายธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ และใช้ใน
การลงทุนในธุ รกิจหรื อกิจการใหม่รวมถึงสิ นทรัพย์ที่มีศกั ยภาพ ในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 70-80 ของเงินเพิ่มทุนที่ได้รับ
ซึ่ งรวมถึงการเพิ่มการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและ/หรื อบริ ษทั ร่ วมและการให้กยู้ มื กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
5.2
ใช้ในการชําระคืนหนี้ ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนชําระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหนี้ ดงั กล่าว และ
เป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการของบริ ษทั ฯ รวมถึงเป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ ไปในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ในสัดส่ วน
ประมาณร้อยละ 20-30 ของเงินเพิ่มทุนที่ได้รับ
อย่างไรก็ตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุนสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่ วนการใช้เงินได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยูก่ บั สภาวะ
ทางเศรษฐกิจ และโอกาสในการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อ คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร
6.

ประโยชน์ ทบี่ ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/ จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

บริ ษทั ฯ จะมีสถานะทางการเงินที่แข็งเกร็ งขึ้นจากการเพิ่มทุน และยังเป็ นการเพิ่มศักยภาพของบริ ษทั ฯ ใน
การลงทุน ซึ่ งจะสร้างผลตอบแทนที่ดีและส่ งผลดีกบั การเติบโตของบริ ษทั ฯ ในระยะยาว
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7.

ประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/ จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล

บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักภาษี
เงิ นได้ แต่ไม่รวมกําไรหรื อขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ ง ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั แผนการลงทุ น และปั จจัยที่
เกี่ ยวข้องอื่ นๆ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลเป็ นครั้ งคราว
เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการเติบโตทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ในอนาคต ความต้องการใช้ เงิ นลงทุน และปั จจัยด้านอื่นๆ ที่
เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
7.2 ผูจ้ องซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิ รับเงินปั นผลจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ผจู้ องซื้ อหุ ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ แล้ว
7.3 อื่น ๆ
- ไม่มี 8.

รายละเอียดอืน่ ใดที่จําเป็ นสํ าหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ ใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมัติการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุน
- ไม่มี -

9.

ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ ให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออก

วัน/เดือน/ปี

9.1

ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เสนอขาย และจัดสรรหุ น้ เพิ่มทุน

9.2

วัน ที่ ผู้ถื อ หุ ้ น ที่ มี ร ายชื่ อ ในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ ้ น มี สิ ท ธิ เ ข้า
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจําปี ผู้
ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 (Record Date)

6 มกราคม 2558

9.3

วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นเพื่ อ รวบรวมรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ เ ข้า
ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558

7 มกราคม 2558

9.4

วันประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558

28 มกราคม 2558

9.5

วันที่ ผูถ้ ือหุ ้นที่ มีรายชื่ อในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นมี สิทธิ จองซื้ อ
หุ น้ เพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (Record Date)

9 กุมภาพันธ์ 2558

9.6

วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ จองซื้ อ
หุน้ เพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

10 กุมภาพันธ์ 2558

9.7

วันจองซื้ อและชําระเงินค่าหุน้

22 ธันวาคม 2557

25-27 กุมภาพันธ์ และ 2-3
มีนาคม 2558
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บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

- ลายเซ็น-

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั ฯ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการ
ลายมือชื่อ

- ลายเซ็น-

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั ฯ

นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
กรรมการ
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