
(F 53-4)                                                สิง่ทีส่ง่มาดว้ย (1)
        

แบบรายงานการเพ่ิมทนุ 
บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2557 
 

 
 ขา้พเจา้ บรษิทั แสนสริ ิจํากดั (มหาชน) ขอรายงานมตคิณะกรรมการ ครัง้ที ่8/2557 เมื่อวนัที ่28 กรกฎาคม 2557 
ระหวา่งเวลา 11.00 น. ถงึ 13.00 น. เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปน้ี 

 
1. การลดทนุ และ การเพ่ิมทนุ 
 
 1.1 การลดทนุ 
 
   ทีป่ระชุมคณะกรรมการไดม้มีตใิหล้ดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยใหล้ดทุนลง จากเดมิทุนจดทะเบยีน 
11,641,569,085.56 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่ 11,614,597,115.13 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิด ้                    
นําออกจาํหน่าย กลา่วคอื ยกเลกิหุน้ทีส่าํรองไวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกตามโครงการ           
ESOP # 5 ซึง่สิน้สดุระยะเวลาการใชส้ทิธแิลว้ จาํนวน 25,207,449 หุน้ 
 
 1.2 การเพ่ิมทนุ 
 
  ทีป่ระชุมคณะกรรมการไดม้มีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จาก 11,614,597,115.13 บาท เป็นทุน
จดทะเบยีนใหม ่19,823,634,538.08 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวนไมเ่กนิ  7,671,997,592 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว้
หุน้ละ 1.07 บาท รวมมลูคา่  8,209,037,422.95 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงัน้ี 
 

การเพ่ิมทนุ ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
 

มลูค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถุประสงค ์     หุน้สามญั 7,671,997,592 1.07 8,209,037,422.95 
       ในการใชเ้งนิทุน หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
  แบบมอบอาํนาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
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2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ  
 2.1   แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทนุ  
 

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ชาํระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

(1) ผูถ้อืหุน้เดมิ 3,614,411,191 3 : 1 1.30 27 – 31 ตุลาคม 2557 โปรดดหูมายเหตุ 
ขอ้ ก. 

(2) ประชาชน - - - - - 
(3) บุคคลในวงจาํกดั 
(Private Placement) 

จาํนวนทีเ่หลอืจาก
การจดัสรร 
ตาม (1) 

 โปรดด ู
หมายเหตุ 
ขอ้ ก. 

โปรดดหูมายเหตุ 
ขอ้ ก. 

โปรดดหูมายเหตุ 
ขอ้ ก. 

(4) เพือ่รองรบัการ 
ใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดง
สทิธ ิSIRI-W2 

3,614,411,191 1 : 1 -0- 27 – 31 ตุลาคม 2557 โปรดดหูมายเหตุ 
ขอ้ ข. 

(5) เพือ่รองรบัการ 
ใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดง
สทิธ ิESOP # 7 

300,000,000 อตัราการใชส้ทิธ ิ: 
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
1 หน่วย มสีทิธซิือ้
หุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ราคาใชส้ทิธ ิ
2.50 บาท 
ต่อหน่วย 

บรษิทัจะดาํเนินการ 
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
ภายใตโ้ครงการนี้ 
ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 1 ปี 
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
ของบรษิทัใหอ้อกและ 
เสนอขาย   

โปรดดหูมายเหตุ 
ขอ้ ค. 

(6) เพือ่รองรบัการ 
ปรบัสทิธติามเงือ่นไขของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-
W1 

143,175,210 - - - โปรดดหูมายเหตุ 
ขอ้ ง. 

 
หมายเหต ุก. 
 

 จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวนไมเ่กนิ 3,614,411,191 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท เสนอขายใหแ้ก่    
    ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ในอตัราสว่น 3 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่ควบคู่กบั  
 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (SIRI-W2) ซึง่จะจดัสรร 
 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (อตัราสว่น 3:1:1) 
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 ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ราคาหุน้ละ  
 1.30 บาท (หน่ึงบาทสามสบิสตางค)์ ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 หน่วยละ -0- บาท (ศนูยบ์าท)  
 โดยมรีาคาใชส้ทิธซิือ้หุน้ตามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่ว 2.50 บาท (สองบาทหา้สบิสตางค)์ ต่อหุน้  
 
 ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้นัน้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 
 เกนิกวา่สทิธขิองตนตามอตัราสว่นทีก่าํหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) โดยผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซือ้หุน้เกนิกวา่ 
 สทิธจิะไดร้บัการจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธกิต่็อเมือ่มหีุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดจ้องซือ้ 
 ตามสทิธคิรบถว้นทัง้หมดแลว้เทา่นัน้ ทัง้น้ี หลกัเกณฑส์าํหรบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกวา่สทิธ ิมดีงัต่อไปน้ี  
 
 กรณีมหีุน้เหลอืมากกวา่หุน้ทีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธ ิ
 
 บรษิทัจะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีแ่สดงความจาํนงในการจองซือ้หุน้เกนิกวา่สทิธแิละชาํระคา่จองซือ้หุน้ดงักลา่ว 
 ทัง้หมดทุกรายตามจาํนวนทีแ่สดงความจาํนงขอจองซือ้เกนิกวา่สทิธ ิ
 
 กรณีมหีุน้เหลอืน้อยกวา่หุน้ทีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธ ิ
   
 (ก) ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้เกนิกวา่สทิธแิต่ละราย จะไดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้ 
  เกนิกวา่สทิธริายนัน้ ๆ (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการคาํนวณ ใหป้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) ทัง้น้ี จาํนวนหุน้ทีม่ ี
  สทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กนิจาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายจองซือ้และชาํระค่าจองซือ้แลว้ 
 
 (ข) ในกรณีทีย่งัมหีุน้คงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยูอ่กี ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธแิต่ละ 
  รายและยงัไดร้บัการจดัสรรไมค่รบตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธแิต่ละรายนัน้                  
  (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการคาํนวณ ใหป้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) โดยจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะ 
  ไมเ่กนิจาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายจองซือ้และชาํระคา่จองซือ้แลว้ ทัง้น้ี ใหด้าํเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี ่
  จองซือ้เกนิกวา่สทิธติามวธิกีารในขอ้ (ข) น้ีจนกระทัง่ไมม่หีุน้เหลอืจากการจดัสรร 
 
  การจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธติามรายละเอยีดขา้งตน้ไมว่า่กรณีใด จะตอ้งไมท่าํใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้ 
  เกนิกวา่สทิธใิด ถอืครองหุน้ของบรษิทัในลกัษณะทีเ่พิม่ขึน้จนถงึหรอืขา้มผา่นจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 
  หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามทีก่าํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 12/2554 เรือ่ง  
  หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบงาํกจิการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรอื 
  ในลกัษณะทีเ่ป็นการฝา่ฝืนขอ้จาํกดัการถอืหุน้ของคนต่างดา้วตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ปจัจุบนั 
  อนุญาตใหค้นต่างดา้วถอืหุน้อยูใ่นบรษิทัไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกจาํหน่ายทัง้หมดของบรษิทั 
 
 
 



(F 53-4)                                                สิง่ทีส่ง่มาดว้ย (1) 
แบบรายงานการเพ่ิมทนุ 

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 
วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2557 

 

หน้า 4 
 

 
  ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิขา้งตน้ บรษิทัจะดาํเนินการจดัสรรหุน้ 
  สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอือยูด่งักลา่วใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจาํกดั”)  
  ตามนิยามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการ 
  อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่(ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทัง้น้ี บุคคล 
  ในวงจาํกดัตอ้งไมใ่ชบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั 
 
  ราคาเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกาํหนดราคา 
  ตลาดตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั 
  หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สจ. 39/2551 เรือ่ง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการกาํหนด 
  ราคาตลาดเพื่อการพจิารณาการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคาตํ่า (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อยา่งไรกด็ ีราคา 
  เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไมต่ํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น 
 
หมายเหต ุข. 
 
 จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวนไมเ่กนิ 3,614,411,191 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท เพือ่รองรบัการใชส้ทิธ ิ
 ตามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (SIRI-W2) โดยจะจดัสรร 
 ใบสาํคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (อตัราสว่น  
 3:1:1) ในกรณีทีม่เีศษของหุน้หรอืใบสาํคญัแสดงสทิธจิากการคาํนวณ ใหป้ดัเศษนัน้ทิง้ ผูถ้อืหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้ 
 หุน้สามญัเพิม่ทุนจะตอ้งใชส้ทิธจิองซือ้ใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดในคราวเดยีวกนัและเป็นไปตามสดัสว่น 
 
หมายเหต ุค. 
 
 จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 300,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติาม 
 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/ 
 พนกังานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่7 (โครงการ ESOP # 7) 
 
หมายเหต ุง. 
 
 จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวนไมเ่กนิ 143,175,210 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสทิธ ิ
 ตามเงือ่นไขของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (SIRI-W1)                    
 อนัเน่ืองมาจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
 
 
 
 



(F 53-4)                                                สิง่ทีส่ง่มาดว้ย (1) 
แบบรายงานการเพ่ิมทนุ 

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 
วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2557 

 

หน้า 5 
 

 
 2.1.1 การดาํเนินการของบรษิทั กรณีทีม่เีศษของหุน้  
   ในกรณีทีม่เีศษของหุน้คงเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering) และจากการจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซือ้หุน้เกนิกวา่สทิธ ิ(Oversubscription) ใหป้ดัเศษหุน้ดงักลา่วทิง้ 
 
 2.2   แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 
 

จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จาํนวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทนุชาํระแล้ว1/ 

หมายเหต ุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ หุน้สามญั - - - 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
เพือ่รองรบัการแปลงสภาพ/     
ใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธใินการ     
ซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้  - - - 
ประชาชน หุน้สามญั - - - 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
บุคคลในวงจาํกดั หุน้สามญั - - - 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

         1/  รอ้ยละต่อทุนชาํระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบ General Mandate  
 
3. กาํหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุ้น/วิสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติัการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 
 
 กาํหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 ในวนัที ่12 กนัยายน 2557 เวลา 14.00 น. (สาํหรบัสถานทีป่ระชุม
นัน้ บรษิทัจะแจง้ใหท้ราบต่อไป) โดย 
 - กาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่18 สงิหาคม 2557 และใหร้วบรวมรายชื่อตาม 
ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีน ในวนัที ่19 สงิหาคม 2557 (วนัทาํการถดัจากวนักาํหนดรายชื่อ               
ผูถ้อืหุน้) 
 
4. การขออนุญาตเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)   
  
 4.1   บรษิทัจะดาํเนินการยืน่ขอจดทะเบยีนเพิม่ทุนและทุนชาํระแลว้ ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
 
 4.2 บรษิทัจะดาํเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่นําหุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้แต่ละราย และแก่บุคคลในวงจาํกดั เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 
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 4.3 การเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร /พนกังานของบรษิทั                
และ/หรอืบรษิทัยอ่ย ตามโครงการ ESOP # 7 เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 32/2551 เรือ่ง  
การเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหมต่่อกรรมการหรอืพนกังาน ซึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใด 
เน่ืองจากเป็นการเสนอขายในลกัษณะทีถ่อืไดว้า่ไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นการทัว่ไป ทัง้น้ี 
เมือ่มกีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ บรษิทัจะทาํการจดทะเบยีนเพิม่ทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ และหลงัจากนัน้ บรษิทัจะยืน่คาํขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใหร้บัหุน้
สามญัจากการใชส้ทิธดิงักลา่วเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและเขา้ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ต่อไป 
 
5.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทนุ และการใช้เงินทนุในส่วนท่ีเพ่ิม 
 
           5.1   เพือ่เป็นทุนหมนุเวยีนในการเสรมิสภาพคลอ่งและปรบัสถานะทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยใหด้ขีึน้ 

  

          5.2   เพือ่สาํรองไวใ้ชใ้นการลงทุนในธุรกจิการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีบ่รษิทัดาํเนินการอยูแ่ลว้ในปจัจุบนั เชน่ 
โครงการบา้นจดัสรรเพือ่ขาย อาคารชุดเพือ่ขาย และการบรหิารจดัการทรพัยส์นิ 

  

         5.3   เพือ่สาํรองไวใ้ชใ้นการขยายธุรกจิและการลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคต 

 
6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 
 
       เพิม่ความแขง็แกรง่ และมัน่คงของบรษิทั และสรา้งรายไดจ้ากการลงทุนและการใหบ้รกิารโครงการ 

อสงัหารมิทรพัยต่์าง ๆ และโครงการอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 
 
 7.1 นโยบายเงนิปนัผล  
  คณะกรรมการของบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัพจิารณาจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่                
ผูถ้อืหุน้ในอตัราทีค่าดวา่จะจา่ยประมาณรอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิรวมหลงัหกัเงนิสาํรองต่าง ๆ ทุก
ประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัไดก้าํหนดไว ้ อยา่งไรกต็าม การจา่ยเงนิปนัผลดงักลา่วจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั และจะตอ้งพจิารณาถงึกระแสเงนิสดและภาระการลงทุนของบรษิทัและบรษิทัในเครอื รวมถงึความ
จาํเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 
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 7.2 ผูจ้องซือ้หุน้เพิม่ทุนครัง้น้ีจะมสีทิธริบัเงนิปนัผลจากการดาํเนินงานของบรษิทั ตัง้แต่ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน
ดงักลา่วไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้ 
 

 7.3 อื่น ๆ 
  - ไมม่ ี– 
 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจาํเป็นสาํหรบัผูถื้อหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้น 
 เพ่ิมทนุ 
  - ไมม่ ี– 
 
9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

ลาํดบั ขัน้ตอนการดาํเนินการ วนั เดอืน ปี 
9.1 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาอนุมตักิารออกและ 

เสนอขาย รวมทัง้การจดัสรรหุน้เพิม่ทุน 
28 กรกฎาคม 2557 

9.2 วนัทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่รีายชื่อในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ มสีทิธเิขา้ประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 
(Record Date) 

18 สงิหาคม 2557 

9.3 วนัปิดสมดุทะเบยีนเพือ่รวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ประชุม 
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 

19 สงิหาคม 2557 

9.4 วนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 12 กนัยายน 2557 
9.5 วนัทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่รีายชื่อในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ มสีทิธจิองซือ้หุน้ 

เพิม่ทุนและใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(Record Date) 
9 ตุลาคม 2557 

9.6 วนัปิดสมดุทะเบยีนเพือ่รวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซือ้หุน้ 
เพิม่ทุนและใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

10 ตุลาคม 2557 

9.7 วนัจองซือ้และชาํระเงนิคา่หุน้ 27 – 31 ตุลาคม 2557 
 
 บรษิทัขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 
     ลายมอืชื่อ .................................................................. กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั 
                                (นายอภชิาต ิจตูระกลู) 
 
 
     ลายมอืชื่อ .................................................................. กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั 
                                (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 


