
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 13 มีนาคม 2562 

 
ข้าพเจ้าบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 

ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 

1.  การลดทุนและการเพ่ิมทุน 
1.1 การลดทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 759,679,703 บาท เป็น 486,193,885 บาท โดย

ตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 273,484,692 หุ้น และหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือและไม่สามารถ
จัดสรรได้ตามเง่ือนไขการใช้สิทธิส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิ (SST-W2) จ านวน 1,126 รวมเป็น 273,485,818  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท รวม 273,485,818 บาท 

1.2 การเพิ่มทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 486,193,885 บาท เป็น 759,678,577 บาท โดย

ออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 273,484,692 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนใน
ลักษณะดังนี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน 

หุ้นสามญั 
หุ้นบุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามญั 
หุ้นบุริมสิทธิ 

273,484,692 
- 

1.00 
- 

273,484,692.00 
 

2.  การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติใหจ้ัดสรรหุ้นสามญั จ านวน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 

273,484,692 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซ้ือ 

และช าระเงินค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

 

ผู้ถือหุ้นเดิม - - - - - 

ประชาชน - - - - - 

บุคคลใดๆ - - - - - 

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้
สิทธิของตราสาร 

- - - - - 

 

เอกสารประกอบวาระที่ 9 และ 11 

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าป ี2562 

 



2.2  การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภทหลักทรัพย ์ จ านวนหุ้น 
ร้อยละต่อทุน
ช าระแล้ว* 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม 
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ
ของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุนที่โอนสิทธิได ้

หุ้นสามญั 
หุ้นบุริมสิทธิ 

136,742,346 
- 

30 
- 

- 

ประชาชนท่ัวไป หุ้นสามญั 
หุ้นบุริมสิทธิ 

91,161,564 
- 

20 
- 

- 

บุคคลในวงจ ากัด หุ้นสามญั 
หุ้นบุริมสิทธิ 

45,580,782 
- 

10 
- 

- 

* ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมมีติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate 

หมายเหตุ  
1. บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ

เป็นคราวๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ( Rights 
Offering) ประชาชนท่ัวไป (Public Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) น้ี จะต้องมีจ านวนรวมกันไม่เกิน 273,484,692 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว
ของบริษัท ณ วันท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

2. บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 
เรื่องการก าหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ 

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุน
ได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการ
ด าเนินงานของบริษัท 

ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด บริษัทจะท าการเปิด เผยรายช่ือผู้ลงทุนที่ได้รับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป 

3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) น้ีจะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น 
โดยราคาที่น ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น
ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามี
เหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ 
แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ค านวณได้ข้างต้น โดยในการก าหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้อง
พิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 



4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนดังต่อไปนี ้

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย จ านวนที่จัดสรร 
การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รายช่ือบุคคลใน
วงจ ากัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

(2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควร
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

3.  ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนมุัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคาร

เฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร โดย 

ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562  (Record 
Date) 

4.  การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 
4.1  บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
4.2  บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5.  วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 
ลดทุนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท และการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างทันกาล  ท าให้บริษัทมีความพร้อมและมีความยืดหยุ่น
ทางด้านการเงินส าหรับโครงการ หรือการลงทุน หรือเงินส ารองเพื่อการด าเนินการต่างๆ ในอนาคต 

6.  ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการรวมทั้ง

เสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทุนท่ีแข็งแกร่งข้ึนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท 
ซึง่จะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว 

 
7.  ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

-ไม่มี- 

8.  รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ การเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

-ไม่มี- 

 



-ศุภสิทธ์ิ สุขะนินทร์- -ปิลัญชัย ประดับพงศ์- 

9.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 

ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2562 13 มีนาคม 2562 

2. ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2562 (Record 
Date)  

27 มีนาคม 2562 
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ตัวอย่างผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 

เนื่องจากยังไมไ่ด้มีการก าหนดราคา และจ านวนหุ้นที่จัดสรร จึงขอยกตัวอย่างสมมุติฐานหากบรษิัทมีการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจ ากัด จ านวนสงูสุดได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้น
ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 หรือจ านวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น โดยแสดง
ตัวอย่างผลกระทบเปน็ 2 กรณี ดังตัวอย่างดา้นล่างนี้ 

1. ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสูตรต่อไปนี้ 

Price dilution    =    ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
                            ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที่  
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = 4.62 บาทต่อหุ้น  (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  

ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2562) 
จ านวนหุ้น Paid-up = 455,807,823 หุ้น  (จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ 

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการมีมติ) 
ราคาเสนอขาย = 4.56 บาทต่อหุ้น   (เป็นราคาสมมุติโดยใช้ราคาปิดตลาด ณ วันที่ 13 มีนาคม 

2562) 
จ านวนหุ้นที่เสนอขาย =   แล้วแต่กรณี  

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้น Paid-up) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่เสนอขาย) 
                   จ านวนหุ้น Paid-up + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 

 

กรณีที ่ ผลกระทบจาก 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

ราคาตลาดก่อน
เสนอขาย 
(บาท) 

ราคาตลาด
หลังเสนอขาย 

(บาท) 

Price 
Dilution 
(ร้อยละ) 

1. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อรองรับใบแสดง
สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนทีโ่อนสิทธิได้ (RO) ไม่
เกินร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและ
จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 13 
มีนาคม 2562 

136,742,346 4.62 4.60 0.300 

2. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อรองรับใบ
แสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธไิด้ 
(RO) หรือ ประชาชนทั่วไป (PO) หรือ บุคคล
ในวงจ ากัด (PP) ไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวน
หุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ
บริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 

91,161,564 4.62 4.61 0.216 

เอกสารประกอบวาระ 9 และ 10 
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าป ี2562 



กรณีที ่ ผลกระทบจาก 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

ราคาตลาดก่อน
เสนอขาย 
(บาท) 

ราคาตลาด
หลังเสนอขาย 

(บาท) 

Price 
Dilution 
(ร้อยละ) 

3. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อรองรับใบ
แสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธไิด้ 
(RO) หรือ ประชาชนทั่วไป (PO) หรือ บุคคล
ในวงจ ากัด (PP) ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวน
หุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ
บริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 

45,580,782 4.62 4.61 0.118 

 
2. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้จากสูตรต่อไปนี้ 

Control dilution     =                 จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 
  จ านวนหุ้น Paid-up + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 

 

กรณีที ่ ผลกระทบจาก 
จ านวนหุ้นที ่

เสนอขาย (หุน้) 

Control Dilution 
(ร้อยละ) 

1. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้นเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (RO) ไม่
เกินร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 

136,742,346 23.077 

2. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดสว่นการถือ
หุ้นเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (RO) หรือ 
ประชาชนทั่วไป (PO) หรือ บุคคลในวงจ ากัด (PP) ไม่เกินร้อยละ 20 
ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 
13 มีนาคม 2562 

91,161,564 16.667 

3. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดสว่นการถือ
หุ้นเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (RO) หรือ 
ประชาชนทั่วไป (PO) หรือ บุคคลในวงจ ากัด (PP) ไม่เกินร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 
13 มีนาคม 2562 

45,580,782 9.091 

 




