[เอกสารแนบ 4]
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
ข้าพเจ้า บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 พฤษภาคม 2563 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
1.การเพิ่มทุน
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มี มติ ให้ น าเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่ อพิ จารณาอนุ มัติการเพิ่ม
ทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษั ท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม 3,775,353,450 บาท เป็ น 5,663,030,175 บาท โดยการออกหุ้ นสามั ญเพิ่ มทุ น
จานวน 1,887,676,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 1,887,676,725 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน

ประเภทหุน้

จานวนหุน้ (หุน้ )

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุน้ )

รวม (บาท)

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน

หุ้นสามัญ

1,887,676,725

1.00

1,887,676,725

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

 แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)

หุ้นสามัญ

-

-

-

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

2.การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering)
โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่า
สิทธิได้

จานวนหุ้น
อัตราส่วน
(หุ้น)
(เดิม : ใหม่)
1,887,676,725
2:1

ราคาขาย
วัน เวลา จองซื้อ
(บาทต่อหุ้น) และชาระเงินค่าหุ้น
1.00
บริษทั จะกาหนด
และประกาศให้ทราบ
ผ่านระบบเผยแพร่
สารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในภายหลัง

หมายเหตุ
โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
ด้านล่าง

หมายเหตุ :
1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวน 1,887,676,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท กรณีที่มี
เศษของหุ้นที่เกิดจากการคานวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
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2) ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม แต่ ล ะรายสามารถจองซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนตามอั ต ราที่ ก าหนดไว้ ข้ า งต้ น ได้
(Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุน้ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้
กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้
(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ในรอบแรกมีจานวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจานวนที่แสดงความจานงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ในรอบแรกมี จ านวนน้ อ ยกว่ า หุ้ น ที่ ผู้ถื อ หุ้ น เดิ มจองซื้ อ เกิน กว่ าสิ ท ธิ จะจั ด สรรหุ้ น ที่ เ หลื อ ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ผู้ที่ จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ ละราย โดยนาสัดส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจานวนหุ้นที่ผู้ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิ ที่จะได้ รับจัด สรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้ น นั้ น ทิ้ ง
ทั้งนี้ จานวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซื้อแล้ว
(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้น คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีข้อ (1) จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือ
จากการจัดสรร ทั้งนี้ จานวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและ
ชาระค่าจองซื้อแล้ว
ตัวอย่าง
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนทั้งหมด = 10,000 หุ้น
หัก จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อตามสิทธิ = 9,000 หุ้น
คงเหลือจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจองซื้อตามสิทธิ = 1,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้น

สัดส่วน
การถือหุน้

ผู้ถือหุ้น ก
ผู้ถือหุ้น ข
ผู้ถือหุ้น ค
ผู้ถือหุ้น ง
รวม

15%
20%
30%
35%
100%

หุ้นสามัญเพิ่มทุน
หุ้นสามัญ
ที่จองซือ้ (หุน้ )
เพิ่มทุนที่
ได้รับจัดสรร ตาม/น้อย
เกินสิทธิ
ตามสิทธิ
กว่าสิทธิ
1,500
2,000
3,000
3,500
10,000
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1,500
1,000
3,000
3,500
9,000

100
500
1,000
1,600

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะ
ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ
(สัดส่วนการถือหุ้นเดิม
คูณ จานวนหุน้ ทีเ่ หลือ
การจัดสรรตามสิทธิ)
15% x 1,000 = 150*
30% x 1,000 = 300
35% x 1,000 = 350
800

จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ได้รับจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)
รวมหุ้นที่ได้รับการ
ผู้ถือหุ้น
จัดสรร (รอบแรก)
ตามสิทธิ
เกินสิทธิ
ผู้ถือหุ้น ก
1,500
100*
1,600
ผู้ถือหุ้น ข
1,000
1,000
ผู้ถือหุ้น ค
3,000
300
3,300
ผู้ถือหุ้น ง
3,500
350
3,850
รวม
9,000
750
9,750**
* ผู้จองซื้อจะได้รับการจัดสรรหุ้นไม่เกินจานวนที่จองซื้อและชาระค่าจองซื้อแล้ว
** ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรร ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับ
การจัดสรรไม่ครบตามที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีข้อ (1) จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามวิธีข้างต้นแล้ว บริษัทจะดาเนินการเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทาให้ผู้ถือหุ้น
รายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ของผู้ถือหุ้น
รายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุด ที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ
(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
3) ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
(ข) ก าหนดหรื อ เปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เช่ น จั ด สรรในคราวเดี ย วทั้ ง จ านวน หรื อ
หลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
การกาหนดวัน เวลา จองซื้อและชาระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาระราคา รายละเอียด
ในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ
(ค) ลงนามในแบบค าขออนุ ญ าต การขอผ่ อ นผั น หนั ง สื อ บอกกล่ า ว หรื อ เอกสารใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การจั ด สรรหุ้น สามั ญเพิ่ม ทุน ซึ่ ง รวมถึงการติดต่ อและการยื่น เอกสารต่ อเจ้าหน้า ที่ห รื อ ตัวแทนของหน่วยงานใดๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลั กทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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(ง) ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3.กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาธร
ทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record date) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563
4.การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
4.1 บริ ษั ท จะด าเนิ น การยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ช าระแล้ ว รวมทั้ ง การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ
บริคณห์สนธิส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริ ษั ท จะด าเนิ น การยื่ น ค าขอต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ขออนุ มั ติ ใ ห้ รั บ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น เป็ น หลั ก ทรั พ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม มีวัตถุประสงค์ดังนี้
5.1 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน และบริหารโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม
5.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่ง
ของบริษัทในระยะยาว
โดยหากมีผู้จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจานวน บริษั ทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจานวนเงินประมาณ 1,888 ล้านบาท
และบริษัทจะนาเงินจานวนดังกล่าว ใช้ในการดาเนินธุรกิจและปรับโครงสร้างทางการเงินตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น
6.ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทจะมีความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน เพิ่มมากขึ้น และจะสามารถบริหารโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในสัดส่วนที่
เหมาะสม ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ในระยะยาว
7.ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทมีนโยบายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ โดยเมื่อผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้รับการจดทะเบียน
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดาเนินงาน สิทธิการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงสิทธิอื่น
เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
8.รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุน
8.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามั ญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษั ทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ขึน้ อยู่กับปริมาณการใช้สทิ ธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น
ของบริษัท แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนครบทั้งจานวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น
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(Price Dilution) ซึ่ง กระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยราคาตลาดของหุ้น จะลดลงในอัตราร้อยละ 24.05
สามารถคานวณได้ดังนี้
Price Dilution =

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

=

3.59 - 2.73
3.59

=

ร้อยละ 24.05

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จานวนหุ้นชาระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน x จานวนหุ้นเพิ่มทุน)
(จานวนหุ้นชาระแล้ว + จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้)
=

(3.59 x 3,775,353,450) + (1.00 x 1,887,676,725)
(3,775,353,450 + 1,887,676,725)

=

2.73 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ า กั บ ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ าหนั ก ของหุ้ น บริ ษั ท ย้ อ นหลั ง 7 วั น ท าการติ ด ต่ อ กั น
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2563)
(ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งเท่ากับ 3.59 บาท
8.1.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วน
การถือหุ้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจานวน จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการผู้ถือหุ้น (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วน
การถือหุ้นลดลงประมาณ ร้อยละ 33.33 ซึ่งสามารถคานวณได้ดังนี้
Control Dilution =

จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้

=

1,887,676,725
3,775,353,450 + 1,887,676,725

=

ร้อยละ 33.33

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earning Per Share Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามั ญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษั ทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ผลกระทบต่อ ส่วนแบ่งกาไร (Earning Per Share Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ สิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบ
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ต่ อ ส่ ว นแบ่ ง ก าไร (Earning Per Share) แต่ ห ากผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ใช้ สิ ท ธิ จ องซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จนครบทั้ ง จ านวน
จะมี ผ ลกระทบต่ อ ส่ ว นแบ่ ง ก าไร (Earning Per Share Dilution) โดยส่ ว นแบ่ ง ก าไรจะลดลงในอั ต ราร้ อ ยละ 33.33
ซึ่งสามารถคานวณได้ดังนี้
EPS Dilution

=

EPS ก่อนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน - EPS หลังเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
EPS ก่อนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

=

0.51 - 0.34
0.51

=

ร้อยละ 33.33

โดยที่ EPS ก่อนและหลังเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เท่ากับ
EPS ก่อนเสนอขาย =

กาไรสุทธิ
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว

=

1,931,928,011
3,775,353,450

=
EPS หลังเสนอขาย =

0.51 บาทต่อหุ้น
กาไรสุทธิ
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้

=

1,931,928,011
3,775,353,450 + 1,887,676,725

=

0.34 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ : กาไรสุทธิคานวณจากกาไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
8.2.1 เหตุผลและความจาเป็นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทควรดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อเป็นการบริหารโครงสร้างทางการเงิน และเสริมสร้าง
ความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน ทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่งของบริษัท
8.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทจะดาเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทจะนาเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของ
การเพิ่มทุนที่ระบุไว้ข้างต้น
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8.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
โดยบริษัทจะนาเงินที่ได้รับจากการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น
8.2.4 ผลกระทบที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ตลอดจนฐานะการเงิ น และผลการ
ดาเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นการออกและเสนอขายหุ้นสามั ญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) เป็นการดาเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทาให้บริษัทสามารถนาเงินทีไ่ ด้จาก
การเพิ่มทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งการดาเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ ต่อ
บริษัทและไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงาน
ของบริษัท
8.2.5 คารับรองของคณะกรรมการบริษัท
ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคั บของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่ อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษั ท ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเพิ่มทุน โดยกระทาการหรือละเว้นการกระทาการใดอันเป็นการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้ง หมดจะแจ้งให้บริษัทดาเนินการเรียกร้ องได้
และหากบริษัทไม่ดาเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสีย หายจากกรรมการคนดังกล่าว
แทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้
หากการกระทาการหรือละเว้นกระทาการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้ บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ
บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิ
ออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดาเนินการดังกล่าวได้
ซึ่งหากบริษัทไม่ดาเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ ฟ้อง
เรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้น แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
9.ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
1
2
3
4

ขั้นตอนการดาเนินการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 มติเรื่องการเพิ่มทุน
จดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ดาเนินการจดทะเบียนตามมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย์
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วัน เดือน ปี
26 พฤษภาคม 2563
10 มิถุนายน 2563
10 กรกฎาคม 2563
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินการ

5

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

วัน เดือน ปี
บริษัทจะกาหนดและประกาศให้ทราบ
ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่น้อยกว่า 14 วัน
ก่อนวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
บริษัทจะกาหนดและประกาศให้ทราบ
ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6

วันจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

โดยจะส่งหนังสือแจ้งการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนและหนังสือแจ้งสิทธิ
การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ
ก่อนวันจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
รวมถึงจะกาหนดระยะเวลาจองซื้อและ
ชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ

7

จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วันปิดการจองซื้อ
และชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ - วิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร - กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )
ประธานกรรมการ
ลายมือชื่อ - โกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ - กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
( นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ )
กรรมการผู้จัดการ
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