
(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิมทุน 

บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 
วนัที 20 กรกฎาคม 2559 

ขา้พเจา้บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทัครังที 7/2559 ในวนัที 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 
13.30 น. ณ อาคารเลขที 1/11 หมู่ที 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 เกียวกบัการลดทุน  การเพิมทุน และ
จดัสรรหุน้เพิมทุนดงัต่อไปนี 

1. การลดทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 162,000,000.00 บาท เป็น  161,999,986.00

บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ แต่ยงัมิไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทัจาํนวน 14 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้
ละ 1.00 บาท รวม 14.00 บาท

2. การเพมิทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 161,999,986.00 บาท เป็น 250,999,978.00

บาท โดยออกหุน้สามญั จาํนวน 88,999,992 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท รวม 88,999,992.00 บาท โดยเป็นการ
เพิมทุนในลกัษณะดงันี

การเพมิทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าทีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั 88,999,992 1.00 88,999,992.00 

การใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ - - - 
แบบมอบอาํนาจทวัไป หุน้สามญั - - - 

  (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

3. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
3.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น อตัราส่วน 
(เดมิ : 
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซือ และชําระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1.ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั
ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม
ทีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่
(Rights Offering) 

40,499,996 4: 1 2.00 ระหวา่งวนัที 

26 – 30 กนัยายน 2559 
 (รวม 5 วนัทาํการ) 
(โปรดดูหมายเหตุ) 

- 

2.เพือรองรับการใชสิ้ทธิ
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
PHOL- W1 

40,499,996 4:1:1 0.00 

(ราคาใชสิ้ทธิ
หน่วยละ 3.00 

บาท) 

สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 2 
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3.เพือรองรับการใชสิ้ทธิ
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิที
ขายแก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทั (ESOP-

Warrant) 

8,000,000 - 0.00 
(ราคาใชสิ้ทธิ
หน่วยละ 3.00 

บาท) 

หมายเหตุ 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 7/2559 เมือวนัที  20 กรกฎาคม 2559 ไดมี้มติใหเ้สนอต่อทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้
ครังที 1/2559 ดงันี 
1. มีมติให้นาํเสนอทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมติัและนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นในการจดัสรรหุ้น

สามญัเพิมทุนจาํนวน 88,999,992 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดจากการจดัสรรดงัต่อไปนี
- พิจารณาจดัสรรหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 40,499,996 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม (“Rights Offering”) ในอตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ โดยเสนอขายในราคา
หุน้ละ 2.00 บาท (“การเสนอขายหุน้เพิมทุนตามสิทธิ”) และกาํหนดเงือนไขต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการเสนอขาย
หุน้เพิมทุนตามสิทธิ 

ทงันี ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราส่วนทีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้
(Oversubscription) โดยผูถื้อหุน้เดิมทีจองซือหุน้เกินกว่าสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ทีจองซือเกินกว่าสิทธิก็
ต่อเมือมีหุ้นทีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมทีไดจ้องซือตามสิทธิครบถว้นทงัหมดแลว้เท่านนั โดย
หลกัเกณฑส์าํหรับการจองซือหุน้สามญัเพิมทุนเกินกวา่สิทธิมีดงันี 

กรณีมหุ้ีนเหลือมากกว่าหุ้นทีจองซือเกินกว่าสิทธิ 

บริษทัจะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีแสดงความจาํนงในการจองซือหุน้เกินกว่าสิทธิและชาํระค่าจองซือหุน้
ดงักล่าวทงัหมดทุกรายตามจาํนวนทีแสดงความจาํนงขอจองซือเกินกวา่สิทธิ

กรณีมหุ้ีนเหลือน้อยกว่าหุ้นทีจองซือเกินกว่าสิทธิ 

(ก) ผูถื้อหุน้ทีจองซือหุน้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ที
จองซือเกินกว่าสิทธิรายนนั ๆ (ในกรณีทีมีเศษของหุน้จากการคาํนวณให้ปัดเศษของหุ้นนนัทิง) ทงันี จาํนวน
หุน้ทีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนทีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือและชาํระค่าจองซือแลว้ 

(ข) ในกรณีทียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยู่อีก ให้จดัสรรใหแ้ก่ผูที้จองซือเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูที้จองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนนั 
(ในกรณีทีมีเศษของหุ้นจากการคาํนวณ ให้ปัดเศษของหุน้นนัทิง) โดยจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะ
ไม่เกินจาํนวนหุ้นทีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือและชาํระค่าจองซือแลว้ ทงันี ใหด้าํเนินการจดัสรรหุน้ให้แก่ผูที้
จองเกินกวา่สิทธิตามวิธีการในขอ้ (ข) นีจนกระทงัไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 
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การจดัสรรหุน้ทีจองซือเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้ทีจองซือ
หุน้เกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุน้ของบริษทัในลกัษณะทีเพิมขึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดทีตอ้งทาํคาํเสนอซือ
หลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามทีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 12/2554 เรือง
หลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พือครอบงาํกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”)  หรือ
ในลกัษณะทีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามทีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั

ทงันีใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอาํนาจพิจารณา (1) กาํหนดและ
แกไ้ขเปลียนแปลงขอ้กาํหนด เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการเสนอขาย เช่น วนักาํหนดรายชือ
ผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการจองซือหุน้สามญัเพิมทุน (Record Date) หรือวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพือ
กาํหนดสิทธิของผูถื้อหุน้ในการจองซือหุน้สามญัเพิมทุน (Book Closing) ระยะเวลาการเสนอขายราคาเสนอ
ขายอตัราส่วนการจองซือหุน้ วิธีการหรือเงือนไขในการชาํระค่าหุน้ เงือนไขและรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าว (2) เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวขอ้ง (3) ลง
นามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผอ่นผนัต่างๆ และหลกัฐานทีจาํเป็นทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม
ทุนดงักล่าว ซึงรวมถึงการติดต่อ และการยืนคาํขออนุญาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งและการนาํหุ้นสามญัเพิมทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
เอม็ เอ ไอ และ (4) ดาํเนินการอืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเกียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าวไดทุ้ก
ประการ 

- พิจารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุน จาํนวนไม่เกิน 40,499,996 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพือรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั ครังที  ซึงเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีจองซือ
หุ้นสามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1)ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเพิมทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า 

นอกจากนีทีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้นาํเสนอทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมติัให้
คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอาํนาจพิจารณา (1) กาํหนดและแกไ้ข
เปลียนแปลงขอ้กาํหนด เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น
สามญัของบริษทั ครังที 1 ซึงเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นทีจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(PHOL-W1) ดงักล่าว (2) เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวขอ้ง (3) ลงนามในเอกสาร
คาํขออนุญาต คาํขอผอ่นผนัต่างๆ และหลกัฐานทีจาํเป็นทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
ซึงรวมถึงการติดต่อ และการยืนคาํขออนุญาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งและการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั ครังที  ซึงเสนอ
ขายให้แก่ผูถื้อหุ้นทีจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ (4) ดาํเนินการอืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเกียวกบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซือหุ้นสามญัของบริษทั ครังที  ซึงเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้ทีจองซือหุน้สามญัเพิมทุนตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (PHOL-W1) ดงักล่าวไดทุ้กประการ 
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- พิจารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุน จาํนวนไม่เกิน 8,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพือรองรับการ
ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทัทีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน
ของบริษทั (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า และอตัราการใชสิ้ทธิคือ จาํนวน 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ มี
สิทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนไดจ้าํนวน  หุน้  

นอกจากนีทีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้นาํเสนอทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมติัให้
คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอาํนาจพิจารณา (1) กาํหนดและแกไ้ข
เปลียนแปลงขอ้กาํหนด เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะซือหุ้น
สามญัของบริษทัทีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั ครังที  (ESOP-Warrant) เท่าที
กฎหมายกาํหนดใหก้ระทาํไดแ้ละอยูใ่นส่วนทีไม่ใช่สาระสาํคญั เช่น วนั เวลา และวิธีการในการออกและเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ วิธีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นตน้ (2) เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่างๆ ทีเกียวขอ้ง (3) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานทีจาํเป็นที
เกียวขอ้งกบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจะซือหุน้สามญัของบริษทัทีออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทั ครังที  (ESOP-Warrant) ดงักล่าว ซึงรวมถึงการติดต่อ และการยืนคาํขออนุญาตหรือขอ
ผอ่นผนัเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

3.2 การดําเนินการของบริษทักรณีทีมเีศษของหุ้น  
ในกรณีทีมีเศษของหุน้ ทางบริษทัจะดาํเนินการปัดเศษหุน้ดงักล่าวทิง 

4. กาํหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพือขออนุมตัิการลดทุน การเพมิทุนและการจัดสรรหุ้นเพมิทุน
กาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2559  ในวนัที 29 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชนั 3 

บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) เลขที 1/11 หมู่ที 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี  โดย
กาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ ทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัที 4  สิงหาคม 2559 และให้
รวบรวมรายชือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการ
แกไ้ขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพกัการโอนหุน้ ในวนัที  สิงหาคม 2559 

5. การขออนุญาตเพมิทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเกยีวข้อง และเงือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
5.1 บริษทัจะดาํเนินการจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อ

กระทรวงพาณิชย ์รวมทงัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิทีเกียวขอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียน 

5.2 ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้เพิมทุนเสร็จเรียบร้อยแลว้ บริษทัจะดาํเนินการขออนุญาตตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ ใหอ้นุมติัรับหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

5.3 บริษทัจะดาํเนินการขออนุญาตตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้อนุมติัรับใบสําคญัแสดงสิทธิเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมดว้ยหุ้นสามญัออกใหม่ทีเกิดจากการแปลงสภาพของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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6. วตัถุประสงค์ของการเพิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเพิม
บริษทัดาํเนินการเพิมทุนเพือนําเงินทีได้จากการเสนอขายหุ้นเพิมทุนไปรองรับการขยายธุรกิจจากการรับงาน
โครงการก่อสร้างระบบนาํประปาชุมชนเพิมขึน โดยบริษทัและบริษทั ผล วอเตอร์  จาํกดั (บริษทัย่อยทีถือหุน้โดยบริษทั
ในสัดส่วนร้อยละ .  ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ทงัหมด) ซึงประกอบธุรกิจทีเกียวขอ้งกบันาํเพือการอุปโภค
และบริโภค มีแผนในการใช้เงินในการก่อสร้างระบบนาํประปาชุมชนสําหรับโครงการก่อสร้างบางส่วนจากจาํนวน
หลายโครงการทีบริษทัประมูลไดแ้ละทีคาดวา่จะประมูลไดใ้นอนาคต ดงันี 

การเพิมทุน จาํนวนเงิน การใชเ้งินทุน ระยะเวลาประมูล
และเซ็นสัญญา 

ระยะเวลาก่อสร้าง
แลว้เสร็จและส่ง

มอบ 
จากการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิมทุน
ใ ห้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ้ น ต า ม
สดัส่วน 

ประมาณ  ลา้นบาท โครงการก่อสร้าง
ระบบนําประปา
ชุมชน 

ไตรมาส  ปี  
ถึง  ไตรมาส   ปี 

 

ภายในปี  

จากการใช้สิทธิแปลง
สภาพใบสํ าคัญแสดง
สิทธิ (PHOL-W1) 

คาดว่าประมาณ  
ล้านบาท (หากผู ้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
PHOL-W1 มาใช้
สิ ท ธิ แปลงสภาพ
ทงัหมด) 

โครงการก่อสร้าง
ระบบนําประปา
ชุมชน 

ไตรมาส  ปี  
ถึง ภายในปี  

ภายในปี  

หมายเหตุ: หากการดาํเนินการใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจนาํเพืออุปโภคและบริโภคของบริษทัและบริษทัยอ่ยทาํใหเ้ขา้เงือนไข
การไดม้าซึงสินทรัพย ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 20/2551 เรืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีมี
นยัสาํคญัทีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรืองการ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย ์พ.ศ.2547 บริษทัจะ
ดาํเนินการตามทีประกาศกาํหนดโดยเคร่งครัด 

7. ประโยชน์ทีบริษทัจะพงึได้รับจากการเพิมทุน/จดัสรรหุ้นเพมิทุน
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนและฐานะทางการเงินของบริษัท  อีกทังย ังสามารถสร้าง
ผลตอบแทนอนัดีใหแ้ก่บริษทัจากการขยายธุรกิจทีเกียวขอ้งกบันาํเพือการอุปโภคและบริโภคของบริษทัและบริษทั 
ผล วอเตอร์ จาํกดั  

8. ประโยชน์ทีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิมทุน/จดัสรรหุ้นเพมิทุน
บริษทัจะมีกาํไรเพิมขึนจากการรับงานของบริษทั ซึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ในรูปของเงินปันผลเพิมขึน 
ซึงบริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ตาํกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลและสํารองต่างๆ ตามกฎหมายและทีบริษทักาํหนดไวใ้นแต่ละปี โดยพิจารณาจากกาํไรสุทธิตามงบ
การเงินรวมของบริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจจะกาํหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลแตกต่างไป
จากนโยบาย ทงันี ขึนอยู่กบัแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต เมือคณะกรรมการ
บริษทัมีมติเห็นชอบใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปีแลว้ จะตอ้งนาํเสนอขออนุมติัต่อทีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการ
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จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลได ้แลว้ใหร้ายงานแก่ทีประชุมผู ้
ถือหุน้รับทราบในการประชุมคราวต่อไป 

9. รายละเอยีดอืนใดทีจําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิารเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
- ไม่มี – 

10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพมิทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
ลาํดบั ขนัตอนการดาํเนินการ วนั เดือน ปี 

 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัลดทุน เพิมทุนและจดัสรรหุน้เพิมทุน 20 กรกฎาคม 2559 

 กาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
ครังที 1/2559  (Record Date) 

4 สิงหาคม 2559 

 ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพือรวบรวมรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการเขา้
ร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครังที 1/2559 ตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมี
การแกไ้ขเพิมเติม) (Book Closing Date) 

5 สิงหาคม 2559 

 ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2559 29 สิงหาคม 2559 

 กาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิในการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของ
บริษทัทีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record 

Date)  

6 กนัยายน 2559 

 ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพือรวบรวมรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิในการ
จองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัทีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) (Book 

Closing Date) 

7 กนัยายน 2559 

 วนัจองซือและชาํระเงินค่าจองซือหุน้สามญัเพิมทุน 26 – 30  กนัยายน 2559 

 จดทะเบียนเพิมทุนต่อกระทรวงพาณิชย ์ ภายใน  วนันบัจาก
วนัสินสุดการจองซือ
หุน้สามญัเพิมทุน 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 นายพรศกัดิ ชุนหจินดา 
     กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศ 
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