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แบบรายงานการเพิ�มทุน 
บริษัท ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน) 

วนัที� 18 มนีาคม พ.ศ. 2559 
 

ขา้พเจา้บริษทั  ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั งที" 2/2559 เมื"อวนัที" 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ระหวา่งเวลา 09.30 น. ถึง 13.00 น. เกี"ยวกบัการเพิ"มทุนและจดัสรรหุน้เพิ"มทุนดงัต่อไปนี  

 
 1.   การลดทุน/การเพิ�มทุน 
 ที"ประชุมคณะกรรมการไดมี้มติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 11,940,717,764 หุ้น ให้เหลือทุน
จดทะเบียน จาํนวน 9,690,717,764 หุ้น โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที"สาํรองไว ้เพื"อรองรับการออกหุ้นเพิ"มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 
จาํนวน 1,500,000,000 หุ้น โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที"สํารองไวเ้พื"อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิการซื อหุ้น
สามญัของบริษทัฯ (NUSA-WB) จาํนวน 750,000,000 หุน้ รวม 2,250,000,000 หุน้ 
  

 ที"ประชุมคณะกรรมการไดมี้มติเพิ"มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษทัจาก 9,690,717,764 บาท เป็น 10,380,717,764 ลา้นบาท โดยออก
หุน้สามญั จาํนวน 690,000,000 หุน้ มูลค่าที"ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 690,000,000 ลา้นบาท โดยเป็นการเพิ"มทุนในลกัษณะดงันี  

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
 

มูลค่าที�ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

�  แบบกาํหนดวตัถุประสงค ์ หุน้สามญั - - - 
ในการใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ - - - 

�  แบบมอบอาํนาจทั"วไป หุน้สามญั 690,000,000 1.00 690,000,000 
 (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

   
  2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  
   2.1  แบบกําหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซื8อ และ
ชําระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
 ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
ประชาชน ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
 ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
บุคคลใด ๆ   ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
(ระบุ)............ ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
....................... ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
เพื"อรองรับการ ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
แปลงสภาพ/ใช ้ ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
สิทธิของตราสาร ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
(ระบุ) ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 

..................... ..................... ..................... ...................... ............................. ...................... 

 2.1.1 การดาํเนินการของบริษทั กรณีที"มีเศษของหุน้  
   - ไม่มี - 

(F 53-4) 
 

เอกสารแนบ 4 
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   2.2  แบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรัพย์ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนชําระแล้ว1/ 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั - - - 
 หุน้บุริมสิทธิ - - - 
เพื"อรองรับการแปลงสภาพ/     
ใชสิ้ทธิของใบแสดงสิทธิในการ     
ซื อหุน้เพิ"มทุนที"โอนสิทธิได ้     
ประชาชน หุน้สามญั - - - 
 หุน้บุริมสิทธิ - - - 
บุคคลในวงจาํกดั หุน้สามญั 690,000,000 10.00 - 

 หุน้บุริมสิทธิ - - - 
          1/ ร้อยละต่อทุนชาํระแลว้ ณ วนัที"คณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ"มทุนแบบ General Mandate 
 

 กาํหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที"ไม่ตํ"ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษทัฯ โดยราคาตลาดให้คาํนวณจากราคาถวั
เฉลี"ยถ่วงนํ าหนกัของหุน้บริษทัยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนัที"
เสนอขาย และไม่ตํ"ากว่ามูลค่าที"ตราไวข้องบริษทั หุ้นละ 1.00 บาท การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ"มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั จะไม่มีการ
จดัสรรใหแ้ก่บุคคลที"เกี"ยวโยงกนัของบริษทัฯ 
 

 โดยราคาตลาดคาํนวณจากราคาปิดถวัเฉลี"ยถ่วงนํ าหนกัของหุ้นบริษทัฯ ยอ้นหลงั 7 วนัทาํการ ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ตั งแต่วนัที" 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที" 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีราคาปิดถวัเฉลี"ยถ่วงนํ าหนกัเท่ากบั 0.596 บาท  
 

 2.2.1รายละเอยีดการจัดสรร 

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น (บาท) 

วนั เวลา จองซื8อ 

และ ชําระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

1. บุคคลในวงจาํกดั  
(Private Placement) 

ไม่เกิน 690,000,000 ไม่ตํ"ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้
ค ํานวณจากราคาปิดถัวเฉลี"ยถ่วง
นํ าหนกัของหุน้บริษทัยอ้นหลงัเป็น
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัทาํการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวนัทํา
การติดต่อกัน ก่อนวนัที"เสนอขาย 
และไม่ตํ" ากว่ามูลค่าที"ตราไวข้อง
บริษทั หุน้ละ 1.00 บาท 

จะแจง้ใหท้ราบ
ภายหลงั 

หมายเหตุ ข้อ 1 

หมายเหตุ: 1) มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าที"บริหาร และ/หรือ 
บุคคลที"คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอาํนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ"มทุนในคราวเดียวกนัหรือ
หลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายใหก้บักลุ่มบุคคลใดก่อนก็ได ้หรือ กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดียวกนัก็ได ้โดยบุคคล
ดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลที"เกี"ยวโยงกันของบริษทัฯ และจะตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในวนัที"บริษทัฯจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปีในคราวถดัไป หรือภายในวนัที"กฎหมายกาํหนดให้บริษทัฯตอ้งจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีในคราวถดัไป (แลว้แต่
วนัใดจะถึงก่อน) รวมถึงการกาํหนดรายละเอียดในการจดัสรร เช่น ราคา เงื"อนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอื"น ๆ ของการจัดสรรหุ้น
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ดงักล่าว รวมถึงการพิจารณากาํหนด "ราคาตลาด" ไม่ตํ"ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษทั โดยราคาตลาดให้คาํนวณจากราคา
เฉลี"ยถ่วงนํ าหนักของหุ้นบริษทัยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัทาํการติดต่อกนั ก่อน
วนัที"เสนอขาย และไม่ตํ"ากวา่มูลค่าที"ตราไวข้องบริษทั หุ้นละ 1.00 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที"เกี"ยวขอ้ง จาํนวน
หุน้ดงักล่าวขา้งตน้คิดเป็นประมาณร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ทั งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระ
แลว้ของบริษทัโดยการลดจาํนวนหุ้น ซึ" งเท่ากบัจาํนวน 6,946,884,128 หุ้น นอกจากนี การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ"มทุน ดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้ง
รวมกนัทั งหมดแลว้ไม่เกิน 694,688,412 หุน้ หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทัจาํนวน  6,946,884,128 หุน้ 
 
 3. กาํหนดวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้น/วสิามญัผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมตักิารเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 ในวนัที" 29 เมษายน พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท 
แอนด์ คอนเวนชั"น ห้องบุษราคมั (ชั น 32)  เลขที" 10/1 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 

� กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื"อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตั งแต่วนัที"................................. จนกวา่
การประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

� กาํหนดรายชื"อผูถื้อหุน้ที"มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในวนัที" 4 เมษายน พ.ศ. 2559 และใหร้วบรวมรายชื"อตาม  
ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัที" 5 เมษายน พ.ศ. 2559 (วนัทาํการถดัจากวนักาํหนดรายชื"อผูถื้อหุน้) 
 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไข การขออนุญาต (ถา้มี)         
  บริษทัฯจะดาํเนินการยื"นคาํขอจดทะเบียนเพิ"มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี"ยนแปลงทุนที"เรียกชาํระแลว้กบักรม
พฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์และนาํหุน้สามญัเพิ"มทุนที"ออกใหม่ในครั งนี เขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

 

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

 จาํนวนเงินที"ไดรั้บจากการเพิ"มทุนในครั งนี  บริษทัฯ จาํนาํไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของ
บริษทัฯ ต่อไปในอนาคต 

 

ระยะเวลา รายละเอยีด จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

ภายในปี 2559-2560 เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงาน 690.00 

 รวมการใช้เงนิเพิ�มทุน 690.00 

 เงนิที�บริษัทฯต้องจดัหาเพิ�ม - 
 

6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 
 เพื"อใหบ้ริษทัฯ มีเงินทุนเพิ"มเติมสาํหรับการดาํเนินกิจการ มีความพร้อมทางดา้นเงินทุนและสภาพคล่องทางดา้นการเงินที"

จะขยายโครงการต่าง ๆ ที"มีศกัยภาพ เพื"อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต อนัจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกาํไรต่อบริษทั 
ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ"มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 
7. ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 7.1  นโยบายเงินปันผล บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ"ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหักภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล และสาํรองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว อาจมีการเปลี"ยนแปลงไดขึ้ นอยูก่บัแผนการดาํเนินงาน 
การลงทุน สภาพคล่อง และความจาํเป็นต่าง ๆ ของบริษทัในอนาคต โดยให้อาํนาจคณะกรรมการบริษทัในการพิจารณาความเหมาะสม 
เพื"อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 
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 7.2  ในกรณีที"บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลผูจ้องซื อหุ้นเพิ"มทุนครั งนี  จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดาํเนินงานเริ"มตั งแต่
เมื"อผูจ้องซื อหุน้เพิ"มทุนไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้ 

 7.3  อื"นๆ  
 - ไม่มี – 
 

8. รายละเอยีดอื�นใดที�จาํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมตักิารเพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 8.1 เหตุผลที"บริษทัระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ"มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั มากกวา่ที"จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ"ม
ทุนแก่ผูถื้อหุ้นเดิม และประโยชน์ที"ผูถื้อหุ้นจะได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ"มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกัด มีขั นตอนและใช้ระยะเวลา
ดาํเนินการที"รวดเร็ว สามารถกาํหนดเป้าหมายของกลุ่มนกัลงทุนตามที"บริษทัฯ ตอ้งการได ้ไม่วา่จะเป็นนกัลงทุนที"มีศกัยภาพดา้นเงินทุน 
มีประสบการณ์ หรือมีความเชี"ยวชาญ ในธุรกิจ ที"สามารถเสริมศกัยภาพใหก้บับริษทัฯ อีกทั งสามารถกาํหนดจาํนวนเงินที"แน่นอนไดท้นั
ต่อการดาํเนินธุรกิจ ซึ"งจะทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทั งผลประกอบการและการดาํเนินงานแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ดว้ย การระดมทุนจากผู ้
ถือหุน้เดิม จะมีขั นตอนการดาํเนินการและใชร้ะยะเวลาที"มากกวา่ อาจทาํให้บริษทัฯมีความเสี"ยงที"ไม่สามารถเพิ"มทุนไดต้ามเป้าหมายที"
วางไว ้ จึงเสนอขายหุน้สามญัเพิ"มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นจาํนวนที"นอ้ยกวา่ เพื"อใหข้นาดเงินทุนรวมที"ตอ้งการมีความเหมาะสมกบัการ
ดาํเนินธุรกิจ 
 8.2 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการพิจารณาจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั   
บริษทัฯ มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจาํกดั โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนที"มีศกัยภาพดา้นเงินทุน หรือมี
ประสบการณ์ หรือมีความเชี"ยวชาญ ในธุรกิจที"สามารถเสริมศกัยภาพใหก้บับริษทัฯ ซึ"งจะทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ 
 8.3 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้  
เนื"องจากบริษทัฯ มีการอนุมติัออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ"มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (PP) เพื"อรองรับการเพิ"มทุนแบบมอบอาํนาจ
ทั"วไป (General Mandate) ดงันั น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จะพิจารณา ดงันี  
 กรณีที" 1) ออกและจดัสรรหุน้เพิ"มทุนในแก่บุคคลในวงจาํกดั(PP) เพียงรายการเดียว 
  โดยพิจารณาผลกระทบที"มีต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ สรุปไดด้งันี  
 1) ดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 
 สูตรการคาํนวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ = 1- [Qo / (Qo+Qp)]   
 โดยที" 
  Qo = จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ที"มีอยูเ่ดิมรวมกบัจาํนวนหุน้สามญัที"จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (PP) เพื"อรองรับการ
เพิ"มทุนแบบมอบอาํนาจทั"วไป (General Mandate) เท่ากบั 7,636,884,128 หุน้ (มูลค่าที"ตราไวเ้ท่ากบั 1.00 บาทต่อหุน้) และ  
 Qp สาํหรับแต่ละกรณีสรุปไดด้งันี  
 

กรณีที" 1) Qp1  = จาํนวนหุ้นใหม่ที"เพิ"มขึ นเพื"อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด 
(PP) ซึ"งเท่ากบั 690,000,000 หุน้ 
 

กรณีที" 2) Qp2  = -ไม่มี- 
   

 ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อหุน้เดิมจะไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของราคา  
(Price Dilution) ตามกรณีต่างๆ ดงันี  
 

กรณีที� 1 กรณีที� 2 

9.04% - 
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2) ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) 
  สูตรการคาํนวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ = (Po – Pn) / Po   
 โดยที" 

 Po = ราคาปิดถวัเฉลี"ยถ่วงนํ าหนกั 7 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื"อวนัที" 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 
(9 –17 มีนาคม พ.ศ. 2559) ซึ"งเท่ากบัหุน้ละ 0.596 บาท (คาํนวณจากมูลค่าที"ตราไวเ้ท่ากบัหุน้ละ 1 บาท)  
 Pw = ราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที"ออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเท่ากบัหุน้ละ 1.00 บาท 
 Pp = ราคาเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (PP) เท่ากบัหุน้ละ 1.00 บาท 
 ทั งนี  การลดลงของราคาจะเกิดขึ นเมื"อมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ"มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (PP) และมีการใชสิ้ทธิ
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิของบุคคลในวงจาํกดัใหม่ 

 โดยที" 
 กรณีที" 1) Pn =  (PoQo+PpQp) / (Qo+Qp) 
 กรณีที" 2) Pn =  (PoQo+PpQp+PwQw) / (Qo+Qp+Qw) 
 

  ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ"มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (PP) ผูถื้อหุ้นเดิมจะไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของ
ราคา (Price Dilution) ตามกรณีต่างๆ ดงันี  
 

กรณีที� 1 กรณีที� 2 

-6.13%  
  
 ซึ"งไม่มีผลกระทบทางดา้นราคาแต่อยา่งใด 
 
 3) ดา้นการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) 
 สูตรการคาํนวณการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร = (EPSo - EPSn) / EPSo   
 โดยที" 
 EPSo = กาํไรสุทธิ / Qo 
 EPSn = กาํไรสุทธิ / (Qo + Qn) และ 
 กาํไรสุทธิ = กาํไรสุทธิของบริษทัฯปี 2558 = 63,134,356.64 บาท 

 Qo = จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ที"มีอยูเ่ดิมรวมกบัจาํนวนหุน้สามญัที"จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (PP) เพื"อรองรับการ
เพิ"มทุนแบบมอบอาํนาจทั"วไป (General Mandate) เท่ากบั 7,636,884,128 หุน้ (มูลค่าที"ตราไวเ้ท่ากบั 1.00 บาทต่อหุน้) 

 Qn สาํหรับแต่ละกรณีสรุปไดด้งันี  
 

กรณีที" 1) Qn1  = จาํนวนหุ้นใหม่ที"เพิ"มขึ นเพื"อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (PP) 
ซึ"งเท่ากบั 690,000,000 หุน้ 

   
กรณีที" 2) Qn2  = ไม่มี  

 
 ดงันั นไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) ตามกรณีต่างๆ ดงันี  
 

 
กรณีที� 1 กรณีที� 2 

9.04% - 
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 9.  ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมมีติให้เพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ลาํดบั ขั8นตอนการดําเนินการ วนั เดอืน ปี 

1. การประชุมคณะกรรมการ ครั งที" 2/2559 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 
2. วนั Record Date เพื"อกาํหนดรายชื"อผูถื้อหุน้ที"มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปี 2559 
4 เมษายน พ.ศ. 2559 

3. รวบรวมรายชื"อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้  
(Book Closing Date) 

5 เมษายน พ.ศ. 2559 

4. การประชุมสามญัผูถื้อประจาํปี 2559 29 เมษายน พ.ศ. 2559 
 

 10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นการเพิ"มทุนแบบมอบอาํนาจทั"วไป (General Mandate) คือการเพิ"มทุนที"ไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อ
หุ้นไวเ้ป็นการล่วงหนา้ ดงันั นการจดัสรรหุ้นเพิ"มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดัตอ้งมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาออกและ
จดัสรรหุน้เพิ"มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยมีเหตุผลและความจาํเป็นในการเพิ"มทุนเพื"อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษทั ในการ
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน เนื"องจากปัจจุบนัสถาบนัการเงินอนุมติัสินเชื"อค่อนขา้งยาก การเพิ"มทุนจึงถือไดว้า่มีความคล่องตวั รวดเร็วในการ
ระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทนัต่อปัจจยัแวดลอ้มที"เปลี"ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 

ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินที�ไดจ้ากการเสนอขายหุน้นั�น บริษทัฯ จะนาํไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ  
 

ความสมเหตุสมผลของการเพิ�มทุนเพื�อให้บริษทัฯ มีเงินทุนเพิ�มเติมสาํหรับการดาํเนินกิจการมีความพร้อมทางดา้นเงินทุนเพื�อ
รองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคตอนัก่อให้เกิดประโยชน์และกาํไรต่อบริษทัฯ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ�มให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ  

 

ผลกระทบที�คาดว่าจะเกิดขึ�นต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั อนั
เนื�องจากการเพิ�มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใชเ้งินนั�น คาดวา่จะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ เนื�องจากการเสนอขายหุ้นเพิ�ม
ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั มีขั�นตอนและใชร้ะยะเวลาดาํเนินการที�รวดเร็วและยงัสามารถกาํหนดเป้าหมายของกลุ่มนกัลงทุนตามที�บริษทัฯ 
ตอ้งการได ้ซึ�งเป็นนกัลงทุนที�มีศกัยภาพดา้นเงินทุน ประสบการณ์ หรือมีความเชี�ยวชาญในธุรกิจที�สามารถเสริมศกัยภาพให้กบับริษทัฯ ได ้
อนัจะส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทั�งผลประกอบการและการดาํเนินงานแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ดว้ย 

 

ทั งนี  ในกรณีที"กรรมการของบริษทัฯ ไม่ปฏิบติัหนา้ที"ดว้ยความซื"อสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ใน
เรื"องที"เกี"ยวกบัการเพิ"มทุน หากการไม่ปฏิบติัหนา้ที"ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ ผูถื้อหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดงักล่าวแทนบริษทัฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบติัหนา้ที"นั นเป็น
เหตุใหก้รรมการหรือบุคคลที"มีความเกี"ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนั นแทน
บริษทัฯ ได ้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
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 บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 
    ลายมือชื"อ.................................... กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื"อแทนบริษทั 
          (นายวษิณุ  เทพเจริญ) 

(กรรมการผูมี้อาํนาจ  ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ    
ลงลายมือชื"อแทนบริษทั 
พร้อมประทบัตราของบริษทั ลายมือชื"อ...................................... กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื"อแทนบริษทั 

     (นายสมจิตร  ชยัชนะ) 
        ตาํแหน่ง กรรมการ    
 
 


