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ส่ิงท่ีสงมาดวย 5 

(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 13 มีนาคม 2561 

 
 

ขาพเจาบริษัท ทรัพยศรีไทย จาํกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2561 ระหวางเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เก่ียวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุนเพิ่มทุนดงัตอไปนี้ 

1.  การลดทนุและการเพ่ิมทุน 
1.1 การลดทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 704,431,290 บาท เปน 455,807,823 

บาท โดยตัดหุนสามัญทีย่ังไมไดออกจําหนายของบริษัทจํานวน 248,623,467 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 
248,623,467 บาท 

1.2 การเพิ่มทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 455,807,823 บาท เปน 759,679,703 

บาท โดยออกหุนสามัญใหม จํานวน 303,871,880 หุน มูลคาทีต่ราไวหุนละ 1 บาท รวม 303,871,880 บาท โดยเปน
การเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน มูลคาท่ีตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(บาท) 

 แบบกําหนดวัตถุประสงคใน
การใชเงินทุน 

หุนสามญั 
หุนบุริมสิทธิ 

30,387,188 
- 

1.00 
- 

30,387,188.00 
 

 แบบมอบอํานาจท่ัวไป 
(General Mandate) 

หุนสามญั 
หุนบุริมสิทธิ 

273,484,692 
- 

1.00 
- 

273,484,692.00 
 

2.  การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญ จํานวน 303,871,880  หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

รวม 303,871,880  บาท โดยมรีายละเอียดดงัตอไปนี ้

2.1  แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทนุ 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน อัตราสวน 
(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 
(บาทตอหุน) 

วัน เวลา จองซ้ือ 
และชําระเงินคาหุน 

หมายเหตุ 
 

เพ่ือรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน
สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 2 
(SST-W2) ซึ่งออกและจัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน
การถือหุน โดยกําหนดรายช่ือ
ผูถือหุนท่ีจะไดรับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิใน วันท่ี 7 
พฤษภาคม 2561 (Record 
Date) 

รวมไมเกิน
30,387,188 

ผูถือหุนเดิมจะ
ไดรับการ
จัดสรร

ใบสําคัญแสดง
สิทธิ ในอัตรา 
15 หุนเดิม ตอ 

1 ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

ใบสําคัญแสดง
สิทธิไมมมีูลคา
เสนอขาย 
ใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หนวยมี
สิทธิซื้อหุนสามัญ
ได 1 หุนท่ีราคา 
10 บาทตอหุน 

โปรดดูรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2. 
(รายละเอียดของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของ บริษัท ทรัพยศรีไทย 
จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2  
(SST-W2)) 

 

 

 



2.1.1  การดําเนินการของบริษทั กรณีที่มีเศษของหุน 
ในการคํานวณสิทธิของผูถือหุนแตละรายที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธิ หากมีเศษหุน

สามัญจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิของผูถือหุนแตละราย ใหปดเศษหุนสวนที่เหลือทิ้ง
ทั้งจํานวน 

ในกรณีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธทิี่ไมเต็มจาํนวน 1 หนวย 
จากการคํานวณ ใหปดเศษใบสาํคัญแสดงสทิธิสวนที่เหลือทิ้งทัง้จํานวน ทั้งนี้ ภายหลงัจากการคํานวณสทิธิของผูถือหุนที่
จะไดรับจากการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสาํคัญแสดงสทิธิที่เหลือจากการจดัสรรทั้งหมด บริษัทจะ
ดําเนนิการยกเลิกใบสาํคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือจํานวนดงักลาว ซึ่งจะทาํใหคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนเทาที่
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมไดลงตวั 

นอกจากนี้ในกรณีที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิ และราคาการใชสิทธิเมื่อเกิด
เหตุการณตามที่ระบุไวในเงื่อนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดังกลาวทาํใหเกิดเศษของจํานวนหุนที่จะไดรับ
ตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใหตัดเศษของหุนสามัญทิ้ง 

2.1.2  จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมไิดจัดสรร 
-ไมมี- 

2.2  การจัดสรรหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 
 
จัดสรรใหแก ประเภทหลักทรัพย จํานวนหุน รอยละตอทุน

ชําระแลว* 
หมายเหตุ 

ผูถือหุนเดิม 
เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/ใชสิทธิ
ของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิม
ทุนท่ีโอนสิทธิได 

หุนสามญั 
หุนบุริมสิทธิ 

136,742,346 
- 

30 
- 

- 

ประชาชนท่ัวไป หุนสามญั 
หุนบุริมสิทธิ 

91,161,564 
- 

20 
- 

- 

บุคคลในวงจํากัด หุนสามญั 
หุนบุริมสิทธิ 

45,580,782 
- 

10 
- 

- 

* รอยละตอทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมมีติใหมีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate 

หมายเหตุ  
1. บริษัทจะออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนคร้ังเดียวเต็มจาํนวนหรือแตบางสวนก็ได โดยเสนอขายเปนคราว

เดียวหรือเปนคราวๆ ไปก็ได อยางไรก็ตาม ไมวากรณีใดๆ จาํนวนหุนสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิม (Rights Offering) ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และบุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ตาม
แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) นี้ จะตองมีจาํนวนรวมกันไมเกิน 273,484,692 หุน หรือไมเกิน
กวารอยละ 30 ของทุนชําระแลวของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจ
ทั่วไป (General Mandate) 

2. บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate) จะตองมคุีณสมบัติตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ และจะตองไมเปนบุคคลที่
เก่ียวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํา
รายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เร่ือง การเปดเผยขอมูล และการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 

(ก) เปนผูลงทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 
17/2551 เร่ืองการกําหนดบทนยิามเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือ 

(ข) เปนนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพใน
การลงทุนไดจริง รวมทั้งมีความรูความสามารถประสบการณ หรือศักยภาพในการที่เปนประโยชน
หรือสงเสริมการดําเนินงานของบริษัท 



ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด บริษัทจะทาํการเปดเผยรายชื่อผูลงทนุที่
ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทนุกอนการเสนอขายตอไป 

3. ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทนุตอบุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate) นี้จะเปนไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนักของหุนของบริษัท
ในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทาํการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวนัทาํการติดตอกัน กอนวัน
กําหนดราคาเสนอขายหุนนัน้ โดยราคาทีน่ํามาถัวเฉลี่ยดังกลาวตองใชราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุนนั้นในแตละ
วัน ทั้งนี้วันกําหนดราคาเสนอขายหุนตองยอนหลังไมเกินกวาสามวันทาํการกอนวันแรกที่เสนอขายตอนักลงทนุ 
และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชนที่ดีที่สดุของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีสวนลดได แตตองไมเกินรอยละ 10 ของราคาตลาด
ตามที่คํานวณไดขางตน โดยในการกําหนดสวนลดดังกลาวคณะกรรมการตองพิจารณาสภาวะตลาด ณ 
ขณะนั้นดวย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุที ่ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตใหบริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจาํกัด 

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมมีติอนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการดาํเนินการตางๆ ที่
เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามญัเพิ่มทุนดังตอไปนี ้

(1) พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เชน การกําหนดราคาเสนอขาย จํานวน
ที่จัดสรร การเสนอขายเปนคร้ังเดียวหรือเปนคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชําระคาหุน 
รายชื่อบุคคลในวงจํากัด และเงือ่นไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาว 

(2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการ
ตางๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และ 

(3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ และหลักฐานที่จาํเปนและเก่ียวของกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทนุดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขออนุญาตหรือขอผอนผัน 
เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เก่ียวของและการนําหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีอํานาจในการ
ดําเนินการอ่ืนใดอันจาํเปนและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

3.  กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองสัมมนา 

4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร โดย 

กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสทิธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 
(Record Date) 

4.  การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถามี) 
4.1  บริษัทจะดําเนนิการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทนุชําระแลว

ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิย 
4.2  บริษัทจะดําเนนิการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อนําหุนสามัญเพิ่มทนุเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
4.3  บริษัทจะดําเนนิการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุนสามัญของบริษัท คร้ังที่ 2 และหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 
 
 



-ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร- -ปลัญชัย ประดับพงศ- 

5.  วัตถุประสงคของการลดทนุ เพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม 
ลดทุนเพื่อตัดหุนสามัญที่ยงัไมไดออกจําหนายของบริษัท และเพิ่มทุนเพื่อนําเงนิที่ไดจากการเสนอขายหุนเพิ่ม

ทุนไปใชเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เมื่อมีการใชสิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิ SST-W2 และการเพิ่มทุนแบบ
มอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเปนแหลงเงินทุนสําหรับรองรับแผนการลงทนุในอนาคตไดอยางทันกาล  
ทําใหบริษัทมีความพรอมและมคีวามยืดหยุนทางดานการเงินสาํหรับโครงการ หรือการลงทุน หรือเงินสํารองเพื่อการ
ดําเนินการตางๆ ในอนาคต 

6.  ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
การเพิ่มทุนในคร้ังนี้จะชวยเสริมสภาพคลองทางการเงินและเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการรวมทั้ง

เสริมสรางใหบริษัทมีฐานเงินทนุที่แข็งแกรงข้ึนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลัก
ของบริษัท ซึ่งจะสงผลดีตอการเติบโตของบริษัทในระยะยาว 
 

7.  ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุนเพ่ิมทุน 
7.1  บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในแตละป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงนิ

รวมในแตละงวดบัญชีหลงัจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงนิสาํรองตางๆ  ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด  โดยการ
จายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การจายเงิน 
ปนผลดังกลาวจะข้ึนอยูกับกระแสเงินสด  แผนการลงทุนในโครงการตางๆ ของบริษัท รวมถึงความจําเปนและความ
เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตดวย 

7.2  ในกรณีที่บริษัทมีการจายเงินปนผล ผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุนสามัญและ
ในภายหลังไดใชสิทธิซื้อหุนสามญั จะมีสิทธไิดรับเงนิปนผลเชนเดียวกับผูถือหุนของบริษัททุกประการนับจากวันที่มี
รายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถือหุนของบริษัทที่ไดยื่นขอจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยแลว 

8.  รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ การเพ่ิมทุน/จัดสรร
หุนเพ่ิมทุน 

ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุนสามญัใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท จะกอใหเกิดผลกระทบตอ    
ผูถือหุนของบริษัท โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 2. (รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามญัของ บริษัท 

ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2  (SST-W2)) 

9.  ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
 

ลําดับ การดําเนินการ วัน / เดือน / ป 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 1/2561 13 มีนาคม 2561 

2. กําหนดรายชือ่ผูถือหุนที่มีสทิธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 
(Record Date)  

27 มีนาคม 2561 

3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2561 26 เมษายน 2561 

4. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่จะไดรับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ(Record Date) 7 พฤษภาคม 2561 

5. ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน กับกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันนบัแตวันที่ผูถือหุนมีมติ
ดังกลาว 

 
บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 
 
 
        ลายมือชื่อ............................................                         ลายมือชื่อ................................................ 
                    (นายศุภสทิธิ์ สขุะนินทร)                                        (นายปลัญชัย ประดบัพงศ) 
                             กรรมการ                                                          กรรมการ 



ตัวอยางผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution Effect) 

เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดราคา และจํานวนหุนที่จัดสรร จึงขอยกตัวอยางสมมุติฐานหากบริษัทมีการเสนอ
ขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจํากัด จาํนวนสงูสุดไดไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนหุนที่
ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 หรือจํานวนไมเกิน 136,742,346 หุน โดยแสดง
ตัวอยางผลกระทบเปน 2 กรณี ดังตัวอยางดานลางนี ้

1. ผลกระทบดานการลดลงของราคาหุน (Price Dilution) สามารถคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 

Price dilution    =    ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
                            ราคาตลาดกอนเสนอขาย 

โดยที่  
ราคาตลาดกอนเสนอขาย = 7.35 บาทตอหุน  (ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561  

ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561) 
จํานวนหุน Paid-up = 455,807,823 หุน  (จํานวนหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ณ 

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่งเปนวันที่คณะกรรมการมีมติ) 

ราคาเสนอขาย = 7.00 บาทตอหุน   (เปนราคาสมมุติโดยใชราคาปดตลาด ณ วันที่ 13 มีนาคม 
2561) 

จํานวนหุนที่เสนอขาย =   แลวแตกรณ ี
 

 

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จํานวนหุน Paid-up) + (ราคาเสนอขาย x จํานวนหุนที่เสนอขาย) 
                   จํานวนหุน Paid-up + จํานวนหุนที่เสนอขาย 

 

กรณีท่ี ผลกระทบจาก 
จํานวนหุน 

(หุน) 

ราคาตลาดกอน
เสนอขาย 

บาท 

ราคาตลาด
หลังเสนอขาย 

บาท 

Price 
Dilution 
(รอยละ) 

1. ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทุนใหแก ผู
ถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนเพื่อรองรับ
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทนุที่โอนสิทธิ
ได (RO) ไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนหุน
สามัญที่ออกและจําหนายแลวทัง้หมดของ
บริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 

136,742,346 7.35 7.27 1.099 

2. ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทุนใหแก 
ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนเพื่อ
รองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่
โอนสิทธไิด (RO) หรือ ประชาชนทั่วไป 
(PO) หรือ บุคคลในวงจํากัด (PP) ไมเกิน
รอยละ 20 ของจํานวนหุนสามญัที่ออกและ
จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 13 
มีนาคม 2561 

91,161,564 7.35 7.29 0.794 

เอกสารประกอบวาระ 9 และ 10 
การประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2561 



กรณีท่ี ผลกระทบจาก 
จํานวนหุน 

(หุน) 

ราคาตลาดกอน
เสนอขาย 

บาท 

ราคาตลาด
หลังเสนอขาย 

บาท 

Price 
Dilution 
(รอยละ) 

3. ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทุนใหแก 
ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนเพื่อ
รองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่
โอนสิทธไิด (RO) หรือ ประชาชนทั่วไป 
(PO) หรือ บุคคลในวงจํากัด (PP) ไมเกิน
รอยละ 10 ของจํานวนหุนสามญัที่ออกและ
จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 13 
มีนาคม 2561 

45,580,782 7.35 7.32 0.433 

หมายเหตุ  การออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ หุนสามญัของบริษัทจะไมไดรับผลกระทบตอราคา เนื่องจากราคา
ใชสิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (10.00 บาท) สูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท 

 
2. ผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) สามารถคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 

Control dilution     =                 จํานวนหุนที่เสนอขาย 
  จํานวนหุน Paid-up + จํานวนหุนที่เสนอขาย 

 

กรณีท่ี ผลกระทบจาก 
จํานวนหุนท่ี 

เสนอขาย (หุน) 

Control Dilution 
(รอยละ) 

1. ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือ
หุนเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (RO) หรือ 
ประชาชนทั่วไป (PO) หรือ บุคคลในวงจํากัด (PP) ไมเกินรอยละ 30 ของ
จํานวนหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 13 
มีนาคม 2561 และออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัท และมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ครบทั้งจํานวน (ผูใชสิทธิจองซื้อหุนตาม General Mandate และผูใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไมใชผูถือหุนเดิมของบริษัท) 

167,129,534 26.829 

2. ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทุนใหแก ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือ
หุนเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (RO) หรือ 
ประชาชนทั่วไป (PO) หรือ บุคคลในวงจํากัด (PP) ไมเกินรอยละ 30 
ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 
13 มีนาคม 2561 (ผูใชสิทธิจองซื้อหุนตาม General Mandate ไมใชผู
ถือหุนเดิมของบริษัท) 

 

 

 

 

136,742,346 

 

 

23.077 



กรณีท่ี ผลกระทบจาก 
จํานวนหุนท่ี 

เสนอขาย (หุน) 

Control Dilution 
(รอยละ) 

3. ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทุนใหแก ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือ
หุนเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (RO) หรือ 
ประชาชนทั่วไป (PO) หรือ บุคคลในวงจํากัด (PP) ไมเกินรอยละ 20 
ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 
13 มีนาคม 2561 และออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัท และมีการใชสทิธิซื้อหุนสามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 
ครบทั้งจํานวน (ผูใชสิทธิจองซื้อหุนตาม General Mandate และผูใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสทิธิฯ ไมใชผูถือหุนเดิมของบริษัท) 

121,548,752 21.053 

4. ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทุนใหแก ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือ
หุนเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (RO) หรือ 
ประชาชนทั่วไป (PO) หรือ บุคคลในวงจํากัด (PP) ไมเกินรอยละ 20 
ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 
13 มีนาคม 2561 (ผูใชสิทธิจองซื้อหุนตาม General Mandate ไมใชผู
ถือหุนเดิมของบริษัท) 

91,161,564 16.667 

5. ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทุนใหแก ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือ
หุนเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (RO) หรือ 
ประชาชนทั่วไป (PO) หรือ บุคคลในวงจํากัด (PP) ไมเกินรอยละ 10 
ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 
13 มีนาคม 2561 และออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัท และมีการใชสทิธิซื้อหุนสามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 
ครบทั้งจํานวน (ผูใชสิทธิจองซื้อหุนตาม General Mandate และผูใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสทิธิฯ ไมใชผูถือหุนเดิมของบริษัท) 

75,967,970 14.286 

6. ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทุนใหแก ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือ
หุนเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (RO) หรือ 
ประชาชนทั่วไป (PO) หรือ บุคคลในวงจํากัด (PP) ไมเกินรอยละ 10 
ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 
13 มีนาคม 2561 (ผูใชสิทธิจองซื้อหุนตาม General Mandate ไมใชผู
ถือหุนเดิมของบริษัท) 

45,580,782 9.091 

7. ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษทั และมี
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสาํคัญแสดงสทิธิฯ ครบทัง้จํานวน (ผูใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสทิธิฯ ไมใชผูถือหุนเดิมของบริษัท) (ไมมีการ
เสนอขายหุนสามญัเพิ่มทุนตามที่ขอ General Mandate) 

30,387,188 6.250 

 




