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สารสนเทศเกี�ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ของบริษัท 

 

ตามมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั �งที� 1/2561 วนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 

2561 ได้มีมติอนมุตัิให้เพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษทัจํานวน 73,080,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 121,800,000 

บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จํานวน 194,880,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ จํานวน 292,320,000 หุ้น 

มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทเพื�อรองรับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน

จํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)และเพื�อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ให้แก่บคุคลใน

วงจํากดั (Private Placement)ซึ�งไม่เป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัทโดยจะมีการนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท ประจําปี 2561 ในวนัที� 23 เมษายน 2561 เพื�อพจิารณาอนมุตัิต่อไปนั �น 

 

ทั �งนี � เพื�อให้สอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที� ทจ. 73/2558 เรื�องรายการในหนงัสือนดัประชุมผู้

ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื�อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา

รายละเอียดดงัต่อไปนี � 

 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 
 

1.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ของบริษัทจํานวนไม่เกิน 243,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของทุน

ชําระแล้วของบริษทั ณ ปัจจบุนัเพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท (ครั �งแรก)ตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้น

แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามแบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ (Specific Objective) โดยเสนอขาย

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�มีรายชื�อปรากฏอยู่ในวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ 

(Record Date) ในวนัที� 18 พฤษภาคม 2561 ในอตัราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ (ในกรณีมีเศษของ

หุ้นให้ปัดทิ �ง)ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท (คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของราคาหุ้นของ

บริษัท ตั �งแต่วนัที� 19 - 27 กุมภาพนัธ์ 2561 รวม7 วนัทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 1/2561 เมื�อ

วนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ที�มีมติอนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ที�เท่ากบั 1.40 บาทต่อหุ้น) และกําหนด

วนัจองซื �อและรับชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหมใ่นระหว่างวนัที� 18 - 22 มิถนุายน 2561 เวลา 9.00 น. -15.30 น. 

 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น มีรายละเอียดดงันี �  

 

ในกรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทนุเหลือจากการจองซื �อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณี

ใดๆ ให้จดัสรรและเสนอขายหุ้นที�เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�ได้จองซื �อและชําระเงินค่าหุ้นสามญัที�จอง

ซื �อเกินกวา่สิทธิของตนในราคาเสนอขายที�เท่ากัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือบุคคลที�

ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธาน

เจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหารเป็นผู้ มีอํานาจพิจารณาจดัสรรและเสนอขายหุ้นที�เหลือดงักล่าว

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ได้จองซื �อและชําระเงินค่าหุ้นสามญัที�จองซื �อเกินกวา่สิทธิของตนตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขดงันี �  
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(ก)   ในกรณีจํานวนหุ้นสามัญที�ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื �อเกินกว่าสิทธิของตนมีจํานวนมากกว่าจํานวนหุ้น

สามญัส่วนที�เหลือดงักล่าว ให้จดัสรรหุ้นส่วนที�เหลือดงักล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที�ได้จองซื �อหุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิ

ของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้นที�ได้จองซื �อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการ

จัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดําเนินการไปจนกระทั�งไม่มีหุ้ นเหลือจากการจัดสรร ตามที�คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�

บริหาร และ/หรือบุคคลที�ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

ประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหารจะพิจารณาเห็นสมควร  

ทั �งนี �บริษทัจะคืนเงินค่าจองซื �อหุ้นสามญัสําหรับส่วนที�ไม่ได้รับการจดัสรรเพิ�มเติมของผู้ ถือหุ้นเดิมดงักล่าวข้างต้น โดย

ไม่มีดอกเบี �ยภายใน 14 วนันบัแต่วนัที�ปิดรับการจองซื �อหุ้น  

 (ข)   ในกรณีจํานวนหุ้นสามัญที�ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื �อเกินกว่าสิทธิของตนมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้น

สามญัส่วนที�เหลือดงักล่าว ให้จดัสรรหุ้นส่วนที�เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ได้จองซื �อหุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิและ

ชําระเงินค่าจองซื �อหุ้นสามญัดงักล่าวทกุราย  

 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่

ทําให้ผู้ ถือหุ้นที�จองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัท ในลกัษณะที�เพิ�มขึ �นจนถึงหรือข้ามผ่าน

จุดที�ต้องทําคําเสนอซื �อหลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. 

12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ และในลกัษณะที�เป็นการ

ฝ่าฝืนข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที�ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 

 

ทั �งนี � ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�มีรายชื�อปรากฏอยู่ในวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิจองซื �อหุ้นสามัญ

เพิ�มทุนใหม่ (Record Date) ในวันที� 18 พฤษภาคม 2561จะได้รับสิทธิจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ของบริษัทก็

ต่อเมื�อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 มีมติอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษทั 

 

1.2 ในกรณีที�มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามข้อ 1.1 

บริษทัอาจจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ส่วนที�เหลือดงักล่าวทั �งหมดหรือบางส่วน เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) อีกโดยบริษัทจะกําหนดรายละเอียดต่างๆทั �งหมดที�

เกี�ยวข้องกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Right Offering) ในครั �งต่อๆไป อาทิ

สดัส่วนการจดัสรรราคาเสนอขายวนัจองซื �อวนักําหนดสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ (Record Date) ฯลฯ

ตามรายละเอียดและเงื�อนไขที�คณะกรรมการของบริษัทจะกําหนด และแจ้งข้อมูลให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอีกครั �ง 

ทั �งนี �ราคาเสนอขายจะเป็นราคาตามที�คณะกรรมการหรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายกําหนดซึ�งจะเป็นราคาที�ไม่ตํ�ากว่าราคา

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) ในครั �งแรกตามข้อ 1.1 

 

นอกจากนี � เพื�อความคล่องตัวในการจัดสรรและออกเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษทัตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น โดยมอบหมาย

ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�
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บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือบคุคลที�ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�

บริหาร เป็นผู้ มีอํานาจดําเนินการใดๆอนัจําเป็นและเกี�ยวเนื�องกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ดงักล่าวได้ทุก

ประการ รวมถึงการกําหนดหรือเปลี�ยนแปลงระยะเวลาการจองซื �อ และรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ การ

กําหนดราคา เงื�อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนใหม่ดังกล่าวได้ตามที�

เห็นสมควรต่อไป ทั �งนี �ให้เป็นไปตามมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น หรือกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งดําเนินการต่างๆ อัน

จําเป็นและสมควร อนัเกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ในครั �งนี � ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา 

หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคําขอต่างๆ และ/หรือดําเนินการ

ใดๆ เพื�อให้ปฏิบติัให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียน  ในการยื�นจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรม

พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  รวมถึงการนําหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 
 

1.3  จํานวนไม่เกิน 48,720,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบนัเพื�อเสนอ

ขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื�อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตาม

แบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) ทั �งนี �การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ของบริษัทเพื�อเสนอขายให้แก่

บคุคลในวงจํากดัตามแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) ต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี � 

1.3.1 บุคคลในวงจํากัดตามแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) ที�จะได้รับการจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ�มทนุใหม่จะต้องมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ�ง ดงันี �  

(ก)  เป็นผู้ ลงทุนสถาบันตามนิยามที� กําหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� กจ.17/2551 เรื�อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขาย

หลกัทรัพย์ หรือ  

(ข)  เป็นนกัลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที�มีฐานะการเงินมั�นคง สามารถลงทุน

ในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และ/หรือ ต้องเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที�จะสรรหา

พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คําแนะนําหรือโอกาสทางธุรกิจซึ�งสามารถส่งเสริมผลการดําเนินงานของบริษทั 

1.3.2 บคุคลในวงจํากดัตามแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) จะไม่เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยง

กนัของบริษัท ที�ทําให้เกิดเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ.21/2551 เรื�อง

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั (ตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 

ทั �งนี � บริษัทจะทําการเปิดเผยรายชื�อผู้ลงทนุที�จะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ต่อไป 
 

ทั �งนี � มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ 

และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือบุคคลที�ได้รับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร มีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที�ดีที�สุดตามสภาวะตลาด

ในช่วงที�เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และต้องไม่ตํ�ากว่าราคาที�เสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
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Offering) ที�เท่ากบั 1.30 บาทต่อหุ้น และไม่ตํ�ากว่าราคาใดราคาหนึ�ง ดงันี �  

(ก) ราคาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนักของหุ้ นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ย้อนหลงัไมน้่อยกว่า 7 วนัทําการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนักําหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่

ละคราว โดยราคาที�นํามาถวัเฉลี�ยดงักล่าวต้องใช้ราคาเฉลี�ยของการซื �อขายหุ้นในแต่ละวนั ทั �งนี � วนักําหนดราคาเสนอ

ขายหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกินกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัแรกที�เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธาน

เจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือบุคคลที�ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/

หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร อาจกําหนดราคา

เสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดงักล่าว 

(ข) ราคาที�กําหนดโดยผ่านกระบวนการที�เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบนัแสดงความประสงค์ที�จะซื �อหุ้นที�

ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดบัราคาที�ต้องการ (Book Building) ซึ�งผ่านการสํารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์  

 

ในการนี �ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือ

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือบุคคลที�ได้ รับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัที�ที�ประชุม

ผู้ ถือหุ้นของบริษทัมีมติอนมุตัิให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหมใ่ห้แกบ่คุคลในวงจํากดั (Private Placement)ข้างต้น 

 

ทั �งนี � มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ 

และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือบุคคลที�ได้รับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจดัสรรและเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ เช่น การสรรหานกัลงทุนในวงจํากดั (Private Placement) การกําหนดข้อกําหนด เงื�อนไข

และรายละเอียดที�เกี�ยวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ และ/หรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่เพื�อ

เป็นสิ�งตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที�

เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ และ ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐาน

ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ดังกล่าว รวมถึงการกําหนดเงื�อนไขและ

รายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ดงักล่าวได้ตามที�เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา 

หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคําขอต่างๆ และ/หรือดําเนินการ

ใดๆ เพื�อปฏิบติัให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียนในการยื�นจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของ

บริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชําระเงินของผู้ จองซื �อหุ้นในแต่ละคราว 

รวมถึงการนําหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการนําส่งข้อมูล

เอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง 
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การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากดัข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทําให้ผู้ ที�จองซื �อ

หุ้ นสามัญเพิ�มทุนใหม่รายใดถือหุ้ นของบริษัท ในลักษณะที�เพิ�มขึ �นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที�ต้องทําคําเสนอซื �อ

หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. 12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ์ 

เงื�อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ และในลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากัดการถือหุ้น

ของคนต่างด้าวตามที�ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท  

 

ทั �งนี �การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัดจะเกิดขึ �น ภายหลงัจากที�บริษัทได้เสนอ

ขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Right 

Offering) ตามแบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ (Specific Objective) เรียบร้อยแล้ว 

 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงนิ 

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ�มทุนเพื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท จ่ายชําระเงินกู้ ยืมทั �งระยะสั �นและระยาว 

รวมถึงใช้ในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขา และเป็นเงินทนุหมนุเวียนเพิ�มเติมในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

 

ทั �งนี � รายละเอียดเพิ�มเติมของวตัถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงินปรากฏตามแบบรายงานการ

เพิ�มทนุ (F 53-4) (สิ�งที�ส่งมาด้วย 5) ข้อ 5. วตัถปุระสงค์ของการเพิ�มทนุและการใช้เงินทนุในส่วนที�เพิ�ม 

 

3.  ข้อมูลเกี�ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที�เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทนุ 

รายละเอียดผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) (สิ�งที�ส่งมาด้วย 5) ข้อ 8. 

รายละเอียดอื�นใดที�จําเป็นสําหรับผู้ ถือหุ้น เพื�อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมตัิการเพิ�มทุนและจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ�มทนุใหม ่

 

4.  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับการเพิ�มทนุ 
 

4.1 เหตุผลและความจาํเป็นของการเพิ�มทนุ 
 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า บริษัทมีผลการดําเนินงานตั �งแต่ปี 2557 จนถงึปี 2560 ขาดทุนอย่าง

ต่อเนื�องมาโดยตลอด ทั �งนี �ผลขาดทุนของบริษทัมีจํานวน -54.45 ล้านบาท -94.99 ล้านบาท -148.23 ล้านบาท และ  

-222.30 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ�งทําให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทลดลงมาโดยตลอดเช่นกนั โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นของ

บริษัท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 จํานวน 347.34 ล้านบาท ลดลงเหลือเพียง 33.38 ล้านบาท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2560 ซึ�งหากวา่บริษทัมีผลการดําเนินงานขาดทนุต่อไปอีก จะทําให้บริษทัมีความเสี�ยงที�บริษัทอาจถกูเพิกถอนจาก

การเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จากการที�ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษทัน้อยกวา่ศนูย์ ได้ 

เป็นไปตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การเพิกถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 

 

และจากการที�บริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื�องมาเช่นกนั ทําให้บริษัทประสบปัญหา

ขาดสภาพคล่องอย่างมากในการดําเนินงาน โดยบริษทัมีภาระที�จะต้องจ่ายเงินกู้ ยืมระยะสั �น จํานวน 59.23 ล้านบาท 
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เจ้าหนี �อื�น 129.99 ล้านบาท ภาระการจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ครบชําระใน 1 ปี จํานวน 18.00 

ล้านบาท รวมเป็นเงินกวา่ 207.22 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื�นๆ นอกจากนั �น

บริษัทยังไม่สามารถดํารงอตัราหนี �สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นให้ไม่เกิน 2.0 ต่อ 1.0 และอตัราส่วนความสามารถในการ

ชําระหนี �ไม่ตํ�ากว่า 1.5 ต่อ 1.0 ตามเงื�อนไขเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินได้ แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งหนึ�งได้มี

หนงัสือแจ้งการอนโุลมให้บริษทั ไม่ต้องดํารงอตัราส่วนทางการเงินตามข้อกําหนดและเงื�อนไขในสญัญาได้ โดยไม่ถือ

เป็นการผิดเงื�อนไขหรือเป็นเหตผุิดนดัภายใต้สญัญากู้เงิน 

 

ทั �งนี �การเพิ�มทุนของบริษัทก็เพื�อเป็นการเพิ�มส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้มากขึ �น นอกจากจะเป็นการลด

ความเสี�ยงที�บริษัทอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  จากการที�ส่วน

ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทน้อยกว่าศูนย์แล้ว ยงัเป็นการสํารองเงินทุนไว้สําหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื�อเพิ�มสภาพ

คล่องของบริษัทที�จะนําไปชําระหนี �สินหมนุเวียนของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายคืนเงินกู้ ยืมทั �งระยะสั �นและระยะยาว 

เจ้าหนี �อื�น รวมถงึค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื�นๆ เป็นต้น นอกจากนั �นเงินเพิ�มทุนบางส่วนจะเป็น

เงินทุนสํารองในการที�ลงทุนปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัทในอนาคตด้วย ทั �งนี �ในการพิจารณา

ลงทุนปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ บริษัทจะศึกษาความเป็นไปได้ทั �งในด้านการตลาด ด้านการเงิน การ

ลงทนุ ให้มีความคุ้มค่ากบัการลงทนุก่อนการปรับปรุงสาขาเดิมและเปิดสาขาของบริษัท เพื�อให้ผลการดําเนินงานของ

สาขาเหล่านี �มีผลกําไร 

 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที�ได้จากการเสนอขายหุ้น 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม

สดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบคุคลในวงจํากดั(Private Placement) หากว่าบริษัทสามารถระดมทุนได้ทั �ง

ผู้ ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจํากดัได้ครบจํานวน จะทําให้บริษัทได้รับเงินทั �งสิ �น 380.02 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) เงิน

เพิ�มทนุซึ�งได้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 266.68 ล้านบาทมีวตัถุประสงค์เพื�อใช้

เป็นเงินทนุหมนุเวียน เพื�อเพิ�มสภาพคล่องของบริษัทที�จะนําไปชําระหนี �สินหมุนเวียนของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ยืม

ทั �งระยะสั �นและระยะยาว เจ้าหนี �อื�น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื�นๆ เป็นต้น (2)เงินเพิ�ม

ทนุซึ�งได้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมอีกจํานวน 50 ล้านบาท จะใช้สําหรับลงทนุปรับปรุง

สาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นสอดคล้องวา่ บริษทัจะต้องจะศึกษาความเป็นไปได้ทั �ง

ในด้านการตลาด ด้านการเงิน การลงทนุ ให้มีความคุ้มค่ากบัการลงทุน ก่อนการปรับปรุงสาขาเดิมและเปิดสาขาของ

บริษทั  เพื�อให้ผลการดําเนินงานของสาขาเหล่านี �มีผลกําไร 

 

นอกจากนี � (3) เงินเพิ�มทุนซึ�งได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัดจํานวน

ประมาณ 63.34 ล้านบาท (หากคํานวณจากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ที�กําหนดไว้ ไม่ตํ�ากว่าราคาที�เสนอ

ขายให้กบัผู้ถือหุ้นเดิม) จะใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพิ�มเติมในการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต 
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ทั �งนี � บริษัทคาดว่าจะดําเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วน

การถือหุ้น (Right Offering) รวมทั �งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 

2561 และสําหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จะเกิดขึ �น

ภายหลงัจากที�บริษทัได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้น

แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่บุคคล

ในวงจํากัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษทัมีมติอนมุตัิให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหมใ่ห้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ข้างต้น 

 

 4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ�มทนุ แผนการใช้เงนิที�ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที�จะ
ดาํเนินการรวมทั �งความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 
 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า จากการที�บริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื�องมา

ตั �งแต่ปี 2557 ถึงปี 2560 รวมเป็นจํานวนเงินขาดทุนในช่วงเวลาดังกล่าวถึง -519.97 ล้านบาท ทําให้บริษัทประสบ

ปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างมากในการดําเนินงาน แผนงานการใช้เงินสําหรับเป็นเงินทุนหมนุเวียนเพิ�มสภาพคล่อง

ของบริษัท ที�จะนําไปชําระเงินกู้ยืมทั �งระยะสั �นและระยะยาว เจ้าหนี �อื�น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื�นๆเป็นต้น มีความสมเหตุสมผล ทั �งนี �เพื�อไม่ให้บริษัทผิดนดัการชําระหนี �สําหรับเจ้าหนี �ตั�วแลกเงิน 

และผิดนดัการชําระหนี �เงินกู้ ระยะยาวกับสถาบนัการเงิน ซึ�งหากบริษัทไม่ดําเนินการตามแผนข้างต้น จะทําให้บริษัท

ประสบปัญหาสําหรับการระดมทุนผ่านช่องทางดังกล่าวในอนาคตได้ นอกจากนี �บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื�นๆ 

เช่น ค่าเช่าพื �นที�สาขาค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายด้านพนกังานค้างจ่าย เป็นต้น ซึ�งบริษัทมีภาระที�จะต้องชําระค่าใช้จ่ายค้าง

จ่ายเหล่านั �น ซึ�งเงินเพิ�มทนุดงักล่าวข้างต้นจะสามารถนํามาเป็นเงินทนุหมนุเวียน เพิ�มสภาพคล่องให้กบับริษัทได้เป็น

อย่างดี ทั �งนี �คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาถึงการเพิ�มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

ความสามารถในการทํากําไร การควบคุมต้นทุน รวมถึงแหล่งที�มาของเงินทุนหมุนเวียนอื�น เพื�อจะได้เป็นการเพิ�ม

สภาพคล่องของบริษัทในระยะยาวต่อไป 

 

 นอกจากนี �คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เงินทุนสําหรับลงทุนปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่นั �น 

บริษัทจะศึกษาความเป็นไปได้ทั �งในด้านการตลาด ด้านการเงิน การลงทุน ให้มีความคุ้มค่ากบัการลงทุนก่อนการ

ปรับปรุงสาขาเดิมและเปิดสาขาของบริษัท  เพื�อให้ผลการดําเนินงานของสาขาเหล่านี �มีผลกําไร มีความสมเหตุสมผล  

ซึ�งเงินเพิ�มทุนจํานวนเงิน 50 ล้านบาทที�สํารองไว้สําหรับการดําเนินการข้างต้น เป็นจํานวนเงินที�เพียงพอสําหรับการ

ดําเนินการภายใน 2562 ซึ�งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทจะร่วมกนัพิจารณาถึงแผนงานการปรับปรุง

สาขา และการขยายสาขาสําหรับแผนงานของบริษัทตั �งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป รวมถึงแหล่งเงินทุนที�จะรองรับการ

ดําเนินการข้างต้นต่อไป 
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 4.4 ผลกระทบที�คาดว่าจะเกิดขึ �นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงนิและผล

การดําเนินงานของบริษัท อันเนื�องจากการเพิ�มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้เงินหรือ
โครงการ 
 

 คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าการเพิ�มทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ดงักล่าวจะเป็นผลดี

ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั�นคงให้แก่ฐานะทางการเงิน

ของบริษัท ตลอดจนช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท อีกทั �งจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที�

ตํ�าลง รวมทั �งเป็นการเพิ�มศกัยภาพในการขยายการลงทนุและการประกอบธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ�งขึ �น ส่งผลให้การดําเนินงานของบริษัทเติบโตในอนาคต  นอกจากนี � การเพิ�มทุนดังกล่าวจะช่วยให้สัดส่วน

หนี �สินต่อทุนของบริษัทลดลง โดย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอัตราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

(Debt/Equity Ratio: D/E Ratio) อยู่ที� 14.97เท่า ซึ�งการเพิ�มทนุและการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัท

สามารถลดสัดส่วนหนี �สินต่อทุนลงมาอยู่ที�ประมาณ 1.21 เท่า และยังช่วยเสริมศักยภาพในการกู้ ยืมเงินใน

อนาคตจากสถาบนัการเงินได้เพิ�มมากยิ�งขึ �น ซึ�งจะส่งผลให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั�งยืน โดย

ไม่เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษัท ดงันี � 

 - บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบใดต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เนื�องจากการเพิ�มทุนและการ

ดําเนินการตามแผนงานจะทําให้บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอที�จะดําเนินธุรกิจได้ต่อเนื�อง และการดําเนินการ

ตามแผนงานจะทําให้บริษทัเพิ�มประสิทธิภาพสินทรัพย์จากการปรับปรุงสินทรัพย์ที�ด้อยคณุภาพ 

 - บริษทัจะไม่ได้รับผลกระทบทางด้านฐานะทางการเงิน เนื�องจากการเพิ�มทุนจะทําให้บริษัทมีฐานะทาง

การเงินดีขึ �น นอกจากนี � การดําเนินการตามแผนงานก็ไม่มีเหตุให้ฐานะทางการเงินของบริษัทด้อยลง เนื�องจาก

บริษทัมีการจดัสรรเงินที�ได้รับจากการเพิ�มทนุตามความเหมาะสม เพื�อเพิ�มสภาพคล่องซึ�งจะทําให้บริษัทมีฐานะ

ทางการเงินดีขึ �น และเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพสินทรัพย์ที�ด้อยคุณภาพ ซึ�งจะทําให้ผลการดําเนินงานและฐานะ

ทางการเงินของบริษัทดีขึ �นต่อไป 

 -  บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบทางด้านผลการดําเนินงาน เนื�องจากการเพิ�มทุนจะทําให้บริษัทมีเงินทุน

เพียงพอที�จะเพิ�มขีดความสามารถในการหารายได้ อีกทั �งการดําเนินการตามแผนงานก็จะทําให้บริษัทมีผลการ

ดําเนินงานดีขึ �น เนื�องจาก เป็นการเพิ�มขีดความสามารถในการหารายได้ การแข่งขัน และการเพิ�มประสิทธิภาพ

การใช้สินทรัพย์ 

 

5.  คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับการเพิ�มทุน 

คณะกรรมการของบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการได้ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัทในเรื�องที�เกี�ยวกับการเพิ�มทุนครั �งนี �แล้ว อย่างไรก็ดี หากการไม่ปฏิบตัิหน้าที�ดงักล่าวก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตาม

มาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที�แก้ไขเพิ�มเติม) และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าที�

นั �นเป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที�มีความเกี�ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียก




