ที่ 015/2021
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เรื่ องการออกและการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั บลิ ส อินเทลลิ เจนซ์ จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 4/2564 ซึ่ งประชุ มเมื่ อวันที่
1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เลขที่ 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ กรุ งเทพ 10250 โดยมีมติที่จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ โดยสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 343,532,866.50 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,781,305,000 บาท เป็ น ทุนจดทะเบียนใหม่ 3,437,772,133.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 687,065,733 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ เป็ น ดังนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

3,437,772,133.50 บาท (สามพันสี่ ร้อยสามสิ บเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น
สองพันหนึ่งร้อยสามสิ บสามบาทห้าสิ บสตางค์)
6,875,544,267 หุ้น (หกพันแปดร้อยเจ็ดสิ บห้าล้านห้าแสนสี่ หมื่นสี่ พนั
สองร้อยหกสิ บเจ็ดหุ้น)
0.50 บาท (ศูนย์จุดห้าบาท)

6,875,544,267 หุ้น (หกพันแปดร้อยเจ็ดสิ บห้าล้านห้าแสนสี่ หมื่นสี่ พนั
สองร้อยหกสิ บเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิ ทธิ
- หุ้น (- หุ้น)
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 34,377,721,335.00
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ ม 3,437,772,133.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 37,815,493,468.50 บาท โดยออกเป็ นหุ้น
สามัญ 68,755,442,670 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือ
หุ้น (Right Offering) ในราคาหุ้นละ 0.02 บาท โดยกาหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมที่ 1
หุ้ น สามัญ เดิ ม ต่ อ 10 หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น และอนุ มัติ ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนังสื อ บริ ค ณห์ส นธิ ของบริ ษทั ข้อ 4.เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เป็ นดังนี้
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“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ

37,815,493,468.50 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิ บห้าล้านสี่ แสนเก้า
หมื่นสามพันสี่ ร้อยหกสิ บแปดบาทห้าสิ บสตางค์)
75,630,986,937 หุ้น (เจ็ดหมื่ นห้าพันหกร้ อยสามสิ บล้านเก้าแสนแปด
หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิ บเจ็ดหุ้น)
0.50 บาท (ศูนย์จุดห้าบาท)
75,630,986,937 หุ้น (เจ็ดหมื่ นห้าพันหกร้ อยสามสิ บล้านเก้าแสนแปด
หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิ บเจ็ดหุ้น)
- หุ้น -

3. มี ม ติ ใ ห้ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารจัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท จ านวนไม่ เ กิ น
68,755,442,670 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ ผูถ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้นที่ผถู ้ ือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ ในการจองซื้ อและได้รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน(Record Date) ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 10 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 1,375,108,853.40 บาท
ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริ ษทั จึง
สามารถกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตาม
มาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
กาหนดวันจองซื้อและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 20-24 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ผูถ้ ือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนเท่านั้น ไม่สามารถจองเกินสิ ทธิได้
2) ในกรณี ที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผูถ้ ือหุ้นเดิม บริ ษทั จะดาเนินการเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จดั สรรดังกล่าวต่อไป
3) มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูร้ ั บมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั มี อานาจในการ
ดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประเภทรวมถึงการกาหนดวัน
กาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั (Record Date) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้ อและรับ
ชาระเงิ นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกาหนดเงื่ อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และการนาส่ งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
รายละเอียดอื่นๆ เป็ นไปตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วน และแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) ที่ส่งมาด้วย 1
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4. มี ม ติ อ นุ มัติ กาหนดวัน ประชุ ม วิ สามัญ ผูถ้ ื อ หุ้ น ครั้ งที่ 1 ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ อ อิ เ ล็กทรอนิ กส์ ในวัน ที่ 24
สิ งหาคม 2564 เวลา 14:00 น. และกาหนดให้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็ นวันให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ้น (Record Date) เข้าร่ วม
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนบริ ษทั ฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริ ษทั ฯ
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั ฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั ฯ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก้ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering)
วาระที่ 4 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(เพชรัตน์ ทองแตง)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
บริ ษทั บลิ ส อินเทลลิ เจนซ์ จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติ คณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 4/2564 เมื่ อวันที่ 1
กรกฎาคม 2564 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
1. การลดทุนและเพิม่ ทุน
1.1 การลดทุน
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีมติ อนุ มัติให้เสนอต่อที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ้น ครั้ งที่ 1 ประจาปี 2564 เพื่อ
พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท จ านวน 343 ,532,866.50 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
3,781,305,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 3,437,772,133.50 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นจด
ทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ซึ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 687,065,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
1.2 การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำนวน 34,377,721,335 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 3,437,772,133.50
บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 37,815,493,468.50 บำท โดยออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวนไม่เกิน 68,755,442,670 หุ้น มูลค่ำ
หุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดยเป็ นกำรเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน

ประเภทหุ้น

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ
การใช้เงินทุน
หุ้นบุริมสิทธิ
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
หุ้นสามัญ
(General Mandate)
หุ้นบุริมสิทธิ

จานวนหุ้น
ไม่เกิน
68,755,442,670
-
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มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
0.50

รวม
(ล้านบาท)
1,375,108,853.40

-

-

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้ แก่
ผูถ้ ือหุ้นเดิม

จานวนหุ้น
ไม่เกิน
68,755,442,670

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
1 หุ้นสามัญ
เดิม : 10 หุ้น
สามัญใหม่

ราคาขาย
วัน เวลา จองซื้อ
(บาทต่ อหุ้น)
และชาระเงินค่าหุ้น
0.02 บาทต่อหุน้
20 – 24 กันยายน
คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน
2564
1,375,108,853.40บาท

หมายเหตุ
ไม่สามารถจอง
เกินสิ ทธิได้

หมายเหตุ
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มี ขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มี นาคม 2564 บริ ษทั จึง
สามารถกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตาม
มาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
กาหนดวันจองซื้ อและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 20-24 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9:00 -16:00 น.
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ผูถ้ ือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนเท่านั้น ไม่สามารถจองเกินสิ ทธิได้
2) ในกรณี ที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผูถ้ ือหุ้นเดิม บริ ษทั จะดาเนินการเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จดั สรรดังกล่าวต่อไป
3) ในกรณี ที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งจานวน
4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรื อ ผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั มี
อานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ น และ เกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประเภท รวมถึง
การกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั (Record Date) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการ
จองซื้อและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และการนาส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ก าหนดวัน ประชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ้ น ครั้ งที่ 1/2564 ในวัน ที่ 24 สิ ง หาคม 2564 เวลา 14:00 น. ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดย

-

กาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)

-

บริ ษทั จะดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ และ
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์

-

บริ ษทั จะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเข้าเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนและเข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5. วัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิม่
บริ ษทั มีวตั ถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมัน่ คงให้แก่บริ ษทั ทั้งในด้านการดาเนินการงานที่ลดภาระ
ดอกเบี้ย และด้านเงินทุน โดยบริ ษทั มีแผนใช้เงินดังนี้
1. ชาระหนี้สิน ประมาณ 390,000,000 บาท(สามร้อยเก้าสิ บล้านบาท) คิดเป็ นร้อยละ 28.36 ของจานวนเงินที่
ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม

-

หนี้เงินกูย้ ืมผูถ้ ือหุ้น จานวนไม่เกิน 200,000,000 บาท
ชาระเจ้าหนี้เงินกูย้ ืม จานวนไม่เกิน 40,000,000 บาท
หนี้เงินกูส้ ถาบันการเงินที่จะครบกาหนดในเดือนพฤศจิกายน 2564 จานวน 150,000,000 บาท

2. เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน จานวน 657,640,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.82 ของจานวนเงินที่
ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
3. หากยังมีเหลือเพียงพอ บริ ษทั จะนาไปใช้สาหรับการขยายธุรกิจในอนาคต
ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริ ษทั อาจพิจารณาดาเนินการไปในแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับบริ ษทั
และผูถ้ ือหุ้นในการพิจารณาปรับเปลี่ยนงบประมาณตามความเหมาะสมให้ก่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้น
6. ประโยชน์ ที่บริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน

-

ทาให้บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นเพิ่มขึ้น
ทาให้เจ้าหนี้ของบริ ษทั ลดลง โดยประมาณการว่าจะมีผลอัตราส่วนหนี้ต่อทุน (D/E Ratio) ไม่เกิน 0.50 เท่า
มีสภาพคล่อง และมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับงานในมือปัจจุบนั
เป็ นการขยายฐานทุนของบริ ษทั

7. ประโยชน์ ที่ผ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน

-

บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้น เมื่อบริ ษทั ไม่มียอดขาดทุนสะสมแล้ว ทั้งนี้ถา้ ไม่มีเหตุจาเป็ น
อื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ

-

หากบริ ษทั มีกาไรจากการดาเนินงาน และไม่มีผลขาดทุนสะสม ผูถ้ ือหุ้นจะได้ประโยชน์จากเงินปันผลที่จะ
ได้รับ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริ ษทั ที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
เว้นแต่เป็ นการจ่ายปั นผลระหว่างกาล ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ และจะ
ดาเนินการรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

-

ภายหลังจากที่ผทู ้ ี่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว ผูไ้ ด้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีสิทธิ รับเงินปันผลเมื่อทางบริ ษทั ได้มีการอนุมตั ิ
และประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั

8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิม
8.1 ผลกระทบต่ อราคาหุ้น (Price Dilution)
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เนื่ องจำกหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่ำงถูกห้ำมซื้ อขำย จึงไม่มีรำคำตลำดของหุ้น จึงไม่สำมำรถคำนวณ
ผลกระทบต่อรำคำได้
8.2 ผลกระทบต่ อสัดส่ วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นทุกรายจองซื้ อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนตามสิ ทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่ วนการถือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นเดิม
จะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น
8.3 ผลกระทบต่ อกาไรสุ ทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)
บริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิจากการดาเนินงาน จึงไม่สามารถคานวณได้
9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1
วันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2564
วัน กาหนดรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ้นที่ มี สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ้น
2
ประจาปี 2564
วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1 ประจา ปี 2564
3
จดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ต่อ
4
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
5
6

วันจองซื้ อและชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วน
การถือหุ้น (Right Offering) แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์

วัน เดือน ปี
1 กรกฎาคม 2564
19 กรกฎาคม 2564
24 สิ งหาคม 2564
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2564 มีมติอนุมตั ิ
20 – 24 กันยายน 2564
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่
บริ ษทั ได้รับชาระค่าหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน

บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.......................................... กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
(เพชรัตน์ ทองแตง)
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