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แบบรายงานการเพิ�มทุน 
บริษัท ซิมโฟนี�  คอมมูนิเคชั�น จาํกัด (มหาชน) 

วันที� 7 มีนาคม 2560 

ข้าพเจ้า บริษัท ซิมโฟนี� คอมมูนิเคชั�น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั (งที� 
3/2560 เมื�อวนัองัคารที� 7 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. เกี�ยวข้องกับการลดทุน การเพิ�มทุน และการเสนอขาย 
และจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
ดงัตอ่ไปนี ( 

1.  การลดทุนและการเพิ�มทุน 

1.1 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 869 บาท จากทนุจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 331,463,349 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 331,462,480 บาท โดยวิธีการตดัหุ้น
สามญัจดทะเบียนที�คงเหลือจากการจัดสรรหุ้ นปันผลตามมติที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2559 
จํานวน 869 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ก่อนการเพิ�มทนุจดทะเบียน 

ทั (งนี ( ภายหลงัการลดทุนดงักล่าว บริษัทยงัคงมีทุนจดทะเบียนจํานวน 6,068,799 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
จํานวน 6,068,799 หุ้ น คงเหลือไว้เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทจํานวน 
5,196,200 หน่วย 

1.2 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นําเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 
พิจารณาอนมุติัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 331,462,480 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 444,977,028 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 113,514,548 หุ้น มูล
คา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั (งสิ (น 444,977,028 บาท โดยเป็นการเพิ�มทนุในลกัษณะดงันี ( 

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าที�ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

�  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการ
ใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 

 

113,514,548 1 113,514,548 

 หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

�  แบบมอบอํานาจทั�วไป หุ้นสามญั - - - 

         (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 113,514,548 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้
หุ้ นละ 1 บาท รวม 113,514,548 บาท เพื�อเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนแก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดงันี ( 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย
ต่อหุ้น 
(บาท) 

วัน เวลา จอง
ซื 8อและชาํระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท 
ตามสดัส่วนการถือหุ้ น
(Rights Offering) 

ไมเ่กิน 

113,514,548 

2.86 - 2.92 : 1 
 

8.80 ประมาณไตรมาส
ที� 4 ของปี 2560 

โปรดพิจารณา
หมายเหตขุ้าง

ท้ายตาราง 

หมายเหตุ 

(ก) บริษัทจะมีมติกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน (Record 
Date) และวันรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้ น ตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั (งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) ("พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ") และจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ตอ่ไป 

(ข) บริษัทอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กิน 113,514,548 หุ้น ในมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื�อเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) โดยในการกําหนด
อตัราการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนนั (น เนื�องจากจํานวนหุ้นของบริษัทก่อนการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ยังมีความไม่แน่นอน ซึ�งขึ (นอยู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามญัของบริษัท
จํานวนสูงสุดไม่เกิน 6,068,799 หุ้น จึงอาจส่งผลให้จํานวนหุ้นของบริษัทก่อนการจัดสรรหุ้นสามญั
เพิ�มทุนอยู่ระหว่างจํานวน 325,394,550 หุ้น ถึง 331,462,480 หุ้น ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจึงมีสิทธิได้รับ
จัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนในช่วงอตัราการจัดสรรระหว่าง 2.86 - 2.92 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญั
เพิ�มทุน ซึ�งคณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดอตัราการจัดสรรที�แน่นอนและแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบอีกครั (ง
ภายหลงัจากพ้นระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว ในกรณีที�มีเศษ
ของหุ้นที�เกิดจากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั (นทิ (ง ทั (งนี ( ผู้ ถือหุ้นอาจจองซื (อหุ้นสามญัเพิ�มทุนเกินกว่า
สิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที�ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื (อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นที�จองซื (อเกิน
กว่าสิทธิ ก็ต่อเมื�อมีหุ้ นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�ได้จองซื (อตามสิทธิครบถ้วน
ทั (งหมดแล้วเท่านั (น ทั (งนี ( คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใน
ราคาหุ้นละ 8.80 บาท 
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ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั (ง
นี ( ในกรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�เหลือดงักล่าวให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมที�ประสงค์
จะจองซื (อเกินกวา่สิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกนักบัหุ้นที�ได้รับการจดัสรรตามสิทธิดงันี ( 

(1) ในกรณีที�มีหุ้ นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights 
Offering) ในรอบแรกมีจํานวนมากกว่าหรือเท่ากบัหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื (อเกินกว่าสิทธิ จะจดัสรร
หุ้นที�เหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ที�จองซื (อเกินกวา่สิทธิและชําระค่าจองซื (อหุ้นดงักลา่วทั (งหมดทุกรายตาม
จํานวนที�แสดงความจํานงจองซื (อเกินกวา่สิทธิ 

(2) ในกรณีที�มีหุ้ นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights 
Offering) ในรอบแรกมีจํานวนน้อยกว่าหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื (อเกินกว่าสิทธิ จะจดัสรรหุ้นที�เหลือ
ดงักลา่วให้แก่ผู้ ที�จองซื (อเกินกวา่สิทธิตามขั (นตอนดงัตอ่ไปนี ( 

(ก) จัดสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ที�จองซื (อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนําสดัส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ ที�จองซื (อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคณูด้วยจํานวนหุ้นที�เหลือ จะได้เป็น
จํานวนหุ้นที�ผู้ ที�จองซื (อเกินกว่าสิทธิแตล่ะรายมีสิทธิที�จะได้รับจดัสรร ในกรณีที�มีเศษของ
หุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั (นทิ (ง ทั (งนี ( จํานวนหุ้นที�จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นที�
ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซื (อและชําระคา่จองซื (อแล้ว 

(ข) ในกรณีที�ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) ให้ทําการจดัสรรให้แก่ผู้ ที�จองซื (อ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ที�
จองซื (อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั (น โดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ที�จองซื (อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายนั (นคณูด้วยจํานวนหุ้นที�เหลือจะได้เป็นจํานวนหุ้นที�ผู้ ที�จองซื (อเกินกวา่สิทธิ
แต่ละรายมีสิทธิที�จะได้รับจัดสรร ในกรณีที�มีเศษของหุ้ นให้ปัดเศษของหุ้ นนั (นทิ (ง โดย
จํานวนหุ้นที�จะได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซื (อและชําระ
คา่จองซื (อแล้ว ทั (งนี ( ให้ดําเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ที�จองซื (อเกินกวา่สิทธิตามวิธีการในข้อ 
(ข) นี ( จนกระทั�งไมมี่หุ้นเหลือจากการจดัสรร 

การจดัสรรหุ้นที�จองซื (อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทําให้ผู้ ถือหุ้นที�จอง
ซื (อหุ้นสามญัเพิ�มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลกัษณะที�เพิ�มขึ (นจนถึงหรือข้ามจุดที�ต้อง
ทําคําเสนอซื (อหลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� 
ทจ. 12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ และใน
ลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที�ระบุไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทซึ �ง
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ปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที�ออกจําหน่าย
ทั (งหมดของบริษัท 

อนึ�ง หากยังมีหุ้นสามญัเพิ�มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�จองซื (อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้
ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตดัหุ้นสามญัเพิ�มทุนส่วนที�คงเหลือจากการเสนอขาย
ทิ (ง 

(ค) เพื�อให้การดําเนินการเกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่วเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึง
เห็นควรมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการและ/หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดัการมีอํานาจ
ในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ( 

1) พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้ นสามญัเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัของตา่งประเทศ 

2) กําหนดหรือเปลี�ยนแปลง การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุนในคราวเดียวทั (งจํานวน หรือหลายคราว 
ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย และวิธีการชําระราคา 

3) ลงนามในแบบคําขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกลา่ว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวข้อง
กบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน ซึ�งรวมถึงการติดต่อและการยื�นเอกสารต่อเจ้าหน้าที�หรือตวัแทน
ของหน่วยงานใดๆ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

4) ดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 

2.2 การดาํเนินการของบริษัทกรณีทมีีเศษของหุ้น 

ในกรณีที�มีเศษของหุ้นจากการจดัสรรหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั (นทิ (ง 

3. กาํหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมัตกิารเพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

กําหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 ในวันพุธที� 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ 
ห้องประชุมโลตัสศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติq กรุงเทพฯ โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที� 21 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ 
พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 22 มีนาคม 2560 
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4. การขออนุญาตเพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุนต่อหน่วยงานราชการทเีกี�ยวข้องและเงื�อนไขการขอ
อนุญาต 

4.1 บริษัทจะยื�นคําขอจดทะเบียนลดทนุ เพิ�มทุน แก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ และเปลี�ยนแปลง
ทนุชําระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทจะยื�นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อขออนุมัติให้รับหุ้ นเพิ�มทุนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

บริษัทจะนําเงินที�ได้รับจากการเพิ�มทนุในครั (งนี (ไปใช้เป็นเงินทนุสําหรับการลงทุนเพิ�มเติมในธุรกิจเดิมของ
บริษัทหรือสําหรับขยายการลงทุนในธุรกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัทในอนาคต ประมาณ 
700 – 800 ล้านบาท ซึ�งจะช่วยเพิ�มความสามารถในการเติบโตและเพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษัท 
และเงินทุนส่วนที�เหลือจากการลงทุนประมาณ 200 – 300 ล้านบาท บริษัทจะนํามาใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนเพื�อเพิ�มสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจ และ/หรือ ลดภาระดอกเบี (ย และปรับโครงสร้างเงินทุน
ของบริษัทให้เหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม วตัถุประสงค์ของการใช้เงินทนุในส่วนที�เพิ�มและจํานวนเงินลงทนุโดยประมาณอาจมีความ
ไม่แน่นอนและอาจมีการเปลี�ยนแปลง ขึ (นอยู่กบัโอกาสทางธุรกิจในอนาคต และ/หรือ จํานวนเงินที�ได้รับ
หลงัการระดมทนุดงักลา่ว 

ทั (งนี ( หากบริษัทมีความคืบหน้าที�สําคัญเกี�ยวกับการดําเนินงานและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัท 
บริษัทจะดําเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบถามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ ในลําดบัตอ่ไป 

6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

6.1 เพิ�มเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

6.2 เพิ�มเงินทุนสําหรับลงทุนเพิ�มเติมในธุรกิจเดิมของบริษัท และขยายต่อยอดไปยังธุรกิจอื�นที�
เกี�ยวข้องกบัธุรกิจเดิมของบริษัทซึ�งสามารถสร้างรายเพิ�มเติมได้ให้กบับริษัทในอนาคต 

7. ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

7.1 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและ
สํารองตามกฎหมาย ทั (งนี ( การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ โดยจะขึ (นอยู่กับ
ผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคลอ่ง ความจําเป็น และความเหมาะสมอื�นๆ 
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7.2 ผู้ จองซื (อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนตามสิทธิ (Rights Offering) ในการเพิ�มทุนครั (งนี (จะมีสิทธิได้รับเงิน         
ปันผลจากการดําเนินงานของบริษัทนบัแต่ที�ผู้จองซื (อหุ้นเพิ�มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทเป็นที�เรียบร้อยแล้ว ซึ�งจะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้ น เมื�อบริษัทมีการ
ประกาศจ่ายปันผล 

7.3 บริษัทดําเนินการเพิ�มทุน เพื�อนําไปใช้สําหรับลงทุนเพิ�มเติมในธุรกิจเดิมของบริษัทและขยายต่อ
ยอดไปยงัธุรกิจอื�นที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจเดิมของบริษัทซึ�งส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการเพิ�มรายได้
และกําไรจากการดําเนินงานในอนาคต ซึ�งผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของโอกาส
ในการเพิ�มของมลูคา่หลกัทรัพย์จากการลงทนุข้างต้นของบริษัท 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการ            
เพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

การได้รับมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�ออนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ภายหลงัจากการทําคําเสนอซื (อหุ้นบางส่วน (Partial Tender 
Offer) เสร็จสิ (น เป็นเงื�อนไขหนึ�งในการเข้าทําคําเสนอซื (อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) ของบริษัท 
ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชนัแนล เอสดีเอ็น บีเอชดี (TIME dotCom International Sdn Bhd)  (ผู้ ยื�น
ข้อเสนอในการทําคําเสนอซื (อหุ้นบางสว่น (Partial Tender Offer) ของบริษัท) ทั (งนี ( มติของที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้นเพื�ออนมุติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) จะอยู่ภายใต้เงื�อนไขดงัตอ่ไปนี ( 

ก) ราคาเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights 
Offering) จะต้องไมส่งูกวา่ 8.80 บาทตอ่หุ้น 

ข) การเพิ�มทุนเพื�อรองรับการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) มีจํานวนประมาณ 1,000 ล้านบาท และ 

ค) การจองซื (อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น 
(Rights Offering) จะต้องกระทําภายหลังจากการทําคําเสนอซื (อหุ้ นบางส่วน (Partial Tender 
Offer) แล้วเสร็จ เพื�อให้ผู้ ยื�นข้อเสนอสามารถจองซื (อหุ้นดงักลา่วได้ด้วย 

9. ตารางเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทฯ มีมตใิห้เพิ�มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

การดาํเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ลดทุน เพิ�มทุน 
และจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

7 มีนาคม 2560 
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การดาํเนินการ วัน / เดือน / ปี 

2. วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น 
ประจําปี 2560 (Record Date)  

21 มีนาคม 2560 

3. วันรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้ น  ตามมาตรา 225 ของ พ.ร .บ. 
หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื�อรวบรวม
รายชื�อผู้ ที�มีสิทธิเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

22 มีนาคม 2560 

4. วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 26 เมษายน 2560 

5. วันจดทะเบียนมติลดทุน มติเพิ�มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัที�ได้รับ
อนมุติัจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจัดสรรและการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ (Record Date) 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
กําหนดตอ่ไป 

7. วนัปิดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 
เพื�อรวมรวมรายชื�อผู้ ที�มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้ น
สามญัเพิ�มทนุ (Book Closing Date) 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
กําหนดตอ่ไป 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี (ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

   
 นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร 
 กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 

   
 นางสาวบษุกร จารุชิราธนากลุ 
 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ 


