ร.079/2563
26 พฤษภาคม 2563
เรือ่ ง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน และกาหนด
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
บริษั ท ราชธานี ลิส ซิ่ ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษั ท ”) ขอแจ้งมติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ครัง้ ที่ 5/2563
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติในเรือ่ งสาคัญดังนี ้
1.ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2563 เพื่ อ พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ก าร
เพิ่ ม ทุน จดทะเบี ยนของบริษั ท จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม จานวน 3,775,353,450 บาท เป็ น ทุน จดทะเบี ยนใหม่จ านวน
5,663,030,175 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,887,676,725 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และผูถ้ ือหุน้ สามารถจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
เกิ นกว่าสิทธิ ได้ รวมถึงเสนอการแก้ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4. เพื่ อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท
2.ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวน 1,887,676,725 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ที่ราคาเสนอขาย หุน้ ละ 1.00 บาท กรณีที่มีเศษของหุน้ ที่เกิดจากการคานวณให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้
2) ผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละรายสามารถจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ขา้ งต้นได้
(Oversubscription) แต่จะได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ก็ตอ่ เมื่อมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้
การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เพื่ อเสนอขายให้แก่ผู้ถือ หุน้ เดิ มของบริษั ท ตามสัด ส่วนการถื อ หุ้น
(Rights Offering) ในครัง้ นี ก้ รณี ที่ มี หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เหลือ จากการจัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริษั ท
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม ในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รบั
การจัดสรรตามสิทธิ ดังนี ้
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(ก) ในกรณี ที่ มี หุ้น เหลื อ จากการจัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริษั ท ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น
(Rights Offering) ในรอบแรกมีจานวนมากกว่าหรือเท่ากับหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ จะจัดสรร
หุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตามจานวนที่
แสดงความจานงจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
(ข) ในกรณี ที่ มี หุ้น เหลื อ จากการจัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริษั ท ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น
(Rights Offering) ในรอบแรกมีจานวนน้อยกว่าหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุน้ ที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
(1) จัดสรรหุ้นที่ เหลือ ดังกล่าวตามสัด ส่วนการถื อหุ้นเดิ มของผูท้ ี่ จองซือ้ เกิ น กว่าสิทธิ แ ต่ละราย
โดยนาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ แต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือ
จะได้เป็ นจ านวนหุน้ ที่ผู้ที่จ องซือ้ เกิ น กว่าสิท ธิ แต่ละรายมี สิท ธิ ที่จะได้รบั จัดสรร ในกรณี ที่ มี
เศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
(2) ในกรณี ที่ยังมี หุน้ คงเหลือหลังจากการจัด สรรตามข้อ (1) ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื อ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามที่จองซือ้ เกิ นกว่าสิทธิ ตามวิธีขอ้ (1)
จนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรร ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้
ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
ในกรณีที่มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามวิธีขา้ งต้นแล้ว บริษัทจะดาเนินการเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการ
เสนอขายดังกล่าวต่อไป
ทัง้ นี ้ การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทาให้
ผู้ถื อ หุ้น รายใด (รวมถึ ง บุค คลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
พ.ศ.2535 ของผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าว) ถือหุน้ ของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี ้
(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ามจุด ที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าวได้รบั ยกเว้น
การทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ
(ข) ในลัก ษณะที่ เป็ น การฝ่ าฝื น ข้อ จ ากัด การถื อ หุ้น ของคนต่ า งด้า วตามที่ ร ะบุไว้ในข้อ บังคับ
ของบริษัท
3) ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
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(ก) กาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญ เพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ื อหุน้ เดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ภายใต้กฎหมายไทย
(ข) กาหนดหรือเปลี่ย นแปลงวิธีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทัง้ จานวน
หรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
(Record Date) การกาหนดวัน เวลา จองซือ้ และชาระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการ
ชาระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ
(ค) ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ซึ่ง รวมถึ งการติ ด ต่อ และการยื่ น เอกสารต่อ เจ้า หน้า ที่ ห รือ ตัวแทนของ
หน่ว ยงานใดๆ ที่ เกี่ ย วข้อง ตลอดจนการน าหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท เข้าจดทะเบี ย นเป็ น หลักทรัพ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ง) ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ทกุ ประการ เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3.ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ก าหนดวั น ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2563 ในวั น ศุ ก ร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2562
ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น ควรให้ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อหุ้น พิ จารณารับ รองรายงานการประชุ ม วิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมา
วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไร
ขาดทุนเบ็ ดเสร็จ และงบกระแสเงิ นสด) ประจ าปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิ จารณาสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น ควรให้เสนอที่ป ระชุมผู้ถือ หุน้ พิ จารณาอนุมัติ จัดสรรกาไรสุท ธิ ป ระจาปี 2562
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 75,000,000 บาท รวมเป็ นเงินสารองตามกฎหมายสะสมจานวน 378,000,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 10.01 ของทุนจดทะเบียน
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วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562
ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น พิ จ ารณารับ ทราบการจ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่างกาล
จานวนสองครัง้ ในอัตรารวมหุน้ ละ 0.32 บาท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 65.31 ของกาไรสุทธิประจาปี 2562 จากผลการดาเนินงาน
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็ นร้อยละ 61.53 ของกาไรสุทธิประจาปี 2562 จากผลการดาเนินงานตามงบการเงิน
รวม โดยบริษั ท ได้จ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่า งกาลครัง้ ที่ ห นึ่ง จากผลประกอบการงวดหกเดื อนแรกของปี 2562 เมื่ อ วัน ที่
26 กันยายน 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.16 บาท และได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลครัง้ ที่สอง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิด ขึน้
จากการเลื่ อ นประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2563 เมื่ อ วั น ที่ 27 เมษ ายน 2563 ในอั ต ราหุ้ น ละ 0.16 บาท
โดยคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 อีก
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ี ส่วนได้เสีย เห็น ชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้ จานวน 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษั ทและตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยสรุปรายนามได้ดงั นี ้
6.1 นายวิรตั น์
ชินประพินพร เป็ น ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
6.2 นายเจริญสุข
กิจอิทธิ
เป็ น กรรมการ
6.3 นายสมเจตน์
หมูศ่ ิรเิ ลิศ
เป็ น กรรมการ / กรรมการบริหาร
6.4 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป เป็ น กรรมการ
ทัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท ประจาปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562
แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา
วาระที่ 7 พิ จารณารับ ทราบรายงานค่ าตอบแทนกรรมการบริษั ท และกรรมการชุ ด ย่อ ยในปี 2562
และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษั ทเห็ นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา ดังต่อไปนี ้
7.1 พิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2562
7.2 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563 ดังต่อไปนี ้
7.2.1 ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนและเบีย้ ประชุมจากการเข้าร่วมประชุม เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิ น
5,000,000 บาท
7.2.2 ค่าตอบแทนเป็ นบาเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายเป็ นเงินสดให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ สาหรับกาไรสุทธิประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินรวม 6,040,565.52 บาท
โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
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วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้เสนอ
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชี จ ากบริษั ท ส านัก งาน อี ว าย จ ากั ด เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริษั ท
ประจาปี 2563 โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี ้
1.นางสาวรัตนา
จาละ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
2.นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5315
โดยกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 เป็ นเงินจานวน 1,900,000 บาท
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น ควรให้เสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารออกและเสนอขายหุ้น กู้
เพื่ อนามาใช้เป็ นเงิน ทุนหมุน เวียนในการดาเนิ นธุรกิ จของบริษั ท และ/หรือ เพื่ อนามาชาระเงิ นกู้ของบริษัท และ/หรือ
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ของบริษัท โดยวงเงินรวมของหุน้ กู้ ณ ขณะใดๆ ไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่น
ในจานวนที่เทียบเท่า และขอมติให้ยกเลิกวงเงินหุน้ กูค้ งเหลือที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายในปี 2562 (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562)
วาระที่ 10 พิ จารณาอนุ มัติการเพิ่ม ทุ นจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่ มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิ ของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียด
ที่ปรากฎตามข้อ 1 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ดังรายละเอียดที่ปรากฎตามข้อ 2 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563 แล้ว บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจารณา
บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 แต่ปรากฎว่าเมื่อพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเข้ามา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นควรให้
เปิ ดวาระนีไ้ ว้ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผูถ้ ื อหุน้
ประสงค์จะเปิ ดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105
วรรคสองว่า“เมื่อการประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งอืน่ นอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”
4.ที่ประชุมมีมติกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ื อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิ การเข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 10 มิถนุ ายน 2563
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5.ที่ประชุมมีมติมอบอานาจให้ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผูจ้ ัดการ สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา
หรือสถานที่จดั ประชุม รวมถึงดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกและการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้
ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจาเป็ นต้องจัดสถานที่
ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึง่ จะทาให้ที่น่งั ในห้องประชุมมีจานวนจากัดประมาณ 40 ที่น่งั สาหรับที่น่งั สารองอาจไม่ได้
รับความสะดวกมากนัก ดังนัน้ เพื่ อความสะดวกและสุขอนามัยของท่าน บริษัทจึง ขอความร่วมมือท่านผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
มอบฉัน ทะให้ก รรมการอิ สระของบริษั ท แทนการเข้าร่ว มประชุม ด้วยตนเอง ซึ่งบริษั ท จะน าส่งรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ
การมอบฉันทะให้แก่ทา่ นผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
- นายโกวิท รุง่ วัฒนโสภณ (นายโกวิท รุง่ วัฒนโสภณ)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
ข้าพเจ้า บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 พฤษภาคม 2563 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1.การเพิ่มทุน
ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มี มติ ให้น าเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่ อพิ จารณาอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษั ท จากทุนจดทะเบี ยนเดิ ม 3,775,353,450 บาท เป็ น 5,663,030,175 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
จานวน 1,887,676,725 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวมทัง้ สิน้ 1,887,676,725 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิม่ ทุน

ประเภทหุน้

จานวนหุน้ (หุน้ )

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุน้ )

รวม (บาท)

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน

หุน้ สามัญ

1,887,676,725

1.00

1,887,676,725

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

-

 แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)

หุน้ สามัญ

-

-

-

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

-

2.การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุน้
(Right Offering)
โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่า
สิทธิได้

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

ราคาขาย
วัน เวลา จองซือ้
(บาทต่อหุ้น) และชาระเงินค่าหุ้น
1.00
บริษัทจะกาหนด
และประกาศให้ทราบ
ผ่านระบบเผยแพร่
สารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในภายหลัง

หมายเหตุ
โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
ด้านล่าง

หมายเหตุ :
1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวน 1,887,676,725 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท กรณีที่มี
เศษของหุน้ ที่เกิดจากการคานวณให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้
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2) ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม แต่ ล ะรายสามารถจองซื ้อ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนตามอัต ราที่ ก าหนดไว้ข ้า งต้น ได้
(Oversubscription) แต่จะได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ก็ตอ่ เมื่อมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัทที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในครัง้ นี ้
กรณีที่มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตาม
สัดส่วนการถือหุน้ เดิม ในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรตามสิทธิ ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
ในรอบแรกมีจานวนมากกว่าหรือเท่ากับหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิ มจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ี่จอง
ซือ้ เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตามจานวนที่แสดงความจานงจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
(ข) ในกรณีที่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
ในรอบแรกมี จ านวนน้อ ยกว่า หุ้น ที่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ มจองซื อ้ เกิ น กว่าสิท ธิ จะจัด สรรหุ้น ที่ เ หลือ ดัง กล่า วให้แ ก่ ผู้ที่ จองซือ้
เกินกว่าสิทธิตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
(1) จัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซื อ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาสัดส่วน
การถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ แต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือ จะได้เป็ นจานวนหุน้ ที่ผทู้ ี่
จองซือ้ เกิ นกว่าสิทธิ แต่ละรายมีสิทธิ ที่จะได้รบั จัด สรร ในกรณี ที่มีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุ้น นั้น ทิ ง้
ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
(2) ในกรณีที่ยงั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
แต่ละราย และยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ตามวิธีขอ้ (1) จนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือ
จากการจัดสรร ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และ
ชาระค่าจองซือ้ แล้ว
ตัวอย่าง
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนทัง้ หมด = 10,000 หุน้
หัก จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ผถู้ ือหุน้ จองซือ้ ตามสิทธิ = 9,000 หุน้
คงเหลือจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนจากการจองซือ้ ตามสิทธิ = 1,000 หุน้

ผู้ถอื หุ้น

สัดส่วน
การถือหุน้

ผูถ้ ือหุน้ ก
ผูถ้ ือหุน้ ข
ผูถ้ ือหุน้ ค
ผูถ้ ือหุน้ 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

จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่ได้รบั จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)
รวมหุ้นที่ได้รับการ
ผู้ถอื หุ้น
จัดสรร (รอบแรก)
ตามสิทธิ
เกินสิทธิ
ผูถ้ ือหุน้ ก
1,500
100*
1,600
ผูถ้ ือหุน้ ข
1,000
1,000
ผูถ้ ือหุน้ ค
3,000
300
3,300
ผูถ้ ือหุน้ ง
3,500
350
3,850
รวม
9,000
750
9,750**
* ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่เกินจานวนที่จองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
** ในกรณีที่ยงั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรร ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ แต่ละราย และยังได้รบั
การจัดสรรไม่ครบตามที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ตามวิธีขอ้ (1) จนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรร
ในกรณีที่มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามวิธีข ้างต้นแล้ว บริษัทจะดาเนินการเสนอให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป
ทัง้ นี ้ การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทาให้ผถู้ ือหุน้
รายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ของผูถ้ ือหุน้
รายดังกล่าว) ถือหุน้ ของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี ้
(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ามจุด ที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าวได้รบั ยกเว้นการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทัง้ หมดของกิจการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ
(ข) ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
3) ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) กาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
(ข) ก าหนดหรือ เปลี่ย นแปลงวิ ธี ก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เช่ น จัด สรรในคราวเดี ย วทั้ง จ านวน หรือ
หลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน (Record Date)
การกาหนดวัน เวลา จองซื อ้ และชาระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาระราคา รายละเอียด
ในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ
(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญ าต การขอผ่ อ นผัน หนัง สื อ บอกกล่า ว หรื อ เอกสารใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การจัด สรรหุน้ สามัญเพิ่ม ทุน ซึ่ง รวมถึงการติดต่อและการยื่น เอกสารต่อเจ้าหน้า ที่ห รือ ตัวแทนของหน่วยงานใดๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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(ง) ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ทกุ ประการ เพื่อเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3.กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาธร
ทาวเวอร์ ชัน้ 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record date) ในวันที่ 10 มิถนุ ายน 2563
4.การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงือ่ นไข การขออนุญาต
4.1 บริ ษั ท จะด าเนิ น การยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นและทุน ช าระแล้ว รวมทั้ง การแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนัง สือ
บริคณห์สนธิสว่ นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริ ษั ท จะด าเนิ น การยื่ น ค าขอต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ขออนุมัติ ใ ห้ร ับ หุ้น เพิ่ ม ทุน เป็ น หลัก ทรัพ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
5.1 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน และบริหารโครงสร้างทางการเงินให้อยูใ่ นสัดส่วนที่เหมาะสม
5.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน เจ้าหนี ้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ถึงสถานะทางการเงินที่ม่นั คงแข็งแกร่ง
ของบริษัทในระยะยาว
โดยหากมีผูจ้ องซื อ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเต็มจานวน บริษั ทจะสามารถระดมทุนได้เป็ นจานวนเงิ นประมาณ 1,888 ล้านบาท
และบริษัทจะนาเงินจานวนดังกล่าว ใช้ในการดาเนินธุรกิจและปรับโครงสร้างทางการเงินตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
6.ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทจะมีความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงิ นทุน เพิ่มมากขึน้ และจะสามารถบริหารโครงสร้างทางการเงิ นให้อยู่ในสัดส่วนที่
เหมาะสม ซึง่ จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน เจ้าหนี ้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายได้ในระยะยาว
7.ประโยชน์ที่ผู้ถอื หุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทมีนโยบายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ โดยเมื่อผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ได้รบั การจดทะเบียน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแล้ว จะมีสิทธิรบั เงินปั นผลจากการดาเนินงาน สิทธิการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงสิทธิอื่น
เช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัททุกประการ ทัง้ นี ้ โดยเป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
8.รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอื หุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุน
8.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษั ทตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษัท (Price Dilution) ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณการใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละราย หากผูถ้ ือหุน้ เดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุน้
ของบริษัท แต่หากผูถ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจนครบทัง้ จานวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้

-4-

(Price Dilution) ซึ่ง กระทบต่อผูถ้ ื อหุน้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยราคาตลาดของหุน้ จะลดลงในอัตราร้อยละ 24.05
สามารถคานวณได้ดงั นี ้
Price Dilution =

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

=

3.59 - 2.73
3.59

=

ร้อยละ 24.05

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ เท่ากับ
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จานวนหุน้ ชาระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน x จานวนหุน้ เพิ่มทุน)
(จานวนหุน้ ชาระแล้ว + จานวนหุน้ เพิ่มทุนที่เสนอขายครัง้ นี)้
=

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

=

2.73 บาทต่อหุน้

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ า กั บ ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน ้า หนั ก ของหุ้น บริ ษั ท ย้อ นหลัง 7 วั น ท าการติ ด ต่ อ กั น
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2563)
(ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึง่ เท่ากับ 3.59 บาท
8.1.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights Offering) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถื อหุน้ (Control Dilution) ขึน้ อยู่กับปริมาณการใช้สิทธิ จองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
ของผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละราย หากผูถ้ ือหุน้ เดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วน
การถือหุน้ แต่ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ เลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และผูถ้ ือหุน้ อื่นใช้สิทธิจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ ที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื อ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนครบทัง้ จานวน จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการผูถ้ ือหุน้ (Control Dilution) โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมจะมีสดั ส่วน
การถือหุน้ ลดลงประมาณ ร้อยละ 33.33 ซึง่ สามารถคานวณได้ดงั นี ้
Control Dilution =

จานวนหุน้ เพิ่มทุนที่เสนอขายครัง้ นี ้
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ เพิ่มทุนที่เสนอขายครัง้ นี ้

=

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

=

ร้อยละ 33.33

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earning Per Share Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษั ทตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights Offering) ผลกระทบต่อ ส่วนแบ่งกาไร (Earning Per Share Dilution) ขึน้ อยู่กับ ปริมาณการใช้สิทธิ จองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนของผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละราย หากผูถ้ ือหุน้ เดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบ
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ต่ อ ส่ ว นแบ่ ง ก าไร (Earning Per Share) แต่ ห ากผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ใช้ สิ ท ธิ จองซื ้อ หุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จนครบทั้ง จ านวน
จะมี ผ ลกระทบต่ อ ส่ ว นแบ่ ง ก าไร (Earning Per Share Dilution) ซึ่ ง ส่ ว นแบ่ ง ก าไรจะลดลงในอัต ราร้อ ยละ 33.33
โดยสามารถคานวณได้ดงั นี ้
EPS Dilution

=

EPS ก่อนเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน - EPS หลังเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน
EPS ก่อนเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน

=

0.51 - 0.34
0.51

=

ร้อยละ 33.33

โดยที่ EPS ก่อนและหลังเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน เท่ากับ
EPS ก่อนเสนอขาย =

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว

=

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

=
EPS หลังเสนอขาย =

0.51 บาทต่อหุน้
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ เพิ่มทุนที่เสนอขายครัง้ นี ้

=

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

=

0.34 บาทต่อหุน้

หมายเหตุ : กาไรสุทธิคานวณจากกาไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
8.2.1 เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทควรดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) เพื่อเป็ นการบริหารโครงสร้างทางการเงิน และเสริมสร้าง
ความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงิ นทุน ทัง้ ยังสร้างความเชื่ อมั่นให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ นักลงทุน เจ้าหนี ้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
ถึงสถานะทางการเงินที่ม่นั คงแข็งแกร่งของบริษัท
8.2.2 ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทจะดาเนินการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยบริษัทจะนาเงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของ
การเพิ่มทุนที่ระบุไว้ขา้ งต้น
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8.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights Offering) มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผูถ้ ื อหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
โดยบริษัทจะนาเงินที่ได้รบั จากการการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ขา้ งต้น
8.2.4 ผลกระทบที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้น ต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights Offering) เป็ นการดาเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึง่ จะทาให้บริษัทสามารถนาเงินทีไ่ ด้จาก
การเพิ่มทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนที่ระบุไว้ขา้ งต้น ซึ่งการดาเนินการตามที่กล่าวมานีจ้ ะเป็ นประโยชน์ตอ่
บริษัทและไม่สง่ ผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงาน
ของบริษัท
8.2.5 คารับรองของคณะกรรมการบริษัท
ในกรณี ที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุน้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษั ท ในเรื่องที่เกี่ ยวกับ
การเพิ่มทุน โดยกระทาการหรือละเว้นการกระทาการใดอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ ได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกัน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจะแจ้งให้บริษัทดาเนินการเรียกร้องได้
และหากบริษัทไม่ดาเนินการตามที่ผูถ้ ือหุน้ แจ้ง ผูถ้ ือหุน้ นัน้ ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสีย หายจากกรรมการคนดังกล่าว
แทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้
หากการกระทาการหรือละเว้นกระทาการใดของกรรมการอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนัน้ เป็ นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ
บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงั กล่าวแก่บริษัทได้ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ และมีสิทธิ
ออกเสียงรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดาเนินการดังกล่าวได้
ซึ่งหากบริษัทไม่ดาเนินการตามที่ผถู้ ือหุน้ แจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง ผูถ้ ือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ ฟ้อง
เรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้ แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
9.ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
1
2
3
4

ขั้นตอนการดาเนินการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2563 มติเรือ่ งการเพิ่มทุน
จดทะเบียนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ดาเนินการจดทะเบียนตามมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย์
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วัน เดือน ปี
26 พฤษภาคม 2563
10 มิถนุ ายน 2563
10 กรกฎาคม 2563
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ

ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินการ

5

วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)

วัน เดือน ปี
บริษัทจะกาหนดและประกาศให้ทราบ
ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
ก่อนวันรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิ
ในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
บริษัทจะกาหนดและประกาศให้ทราบ
ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6

วันจองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน

โดยจะส่งหนังสือแจ้งการจัดสรร
หุน้ เพิ่มทุนและหนังสือแจ้งสิทธิ
การจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ
ก่อนวันจองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุน
รวมถึงจะกาหนดระยะเวลาจองซือ้ และ
ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ

7

จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ปิ ดการจองซือ้
และชาระเงินค่าหุน้ เพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ - วิรตั น์ ชินประพินพร - กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
( นายวิรตั น์ ชินประพินพร )
ประธานกรรมการ
ลายมือชื่อ - โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ - กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
( นายโกวิท รุง่ วัฒนโสภณ )
กรรมการผูจ้ ดั การ
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