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973 อาคารเพรสิเดน้ทท์าวเวอร์ หอ้ง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
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ที่ B52-201906/003 

วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 
 
เร่ือง  : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2562  ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

 และการเพิ่มทนุจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นและบคุคลในวงจ ากดั 
เรียน      :  กรรมการผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิง่ที่สง่มาด้วย  1. สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นและบคุคล

ในวงจ ากดั  
 2. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ F 53-4)  
 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 7/2562  เมื่อวนัที่ 27 
มิถนุายน 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในเร่ืองทีส่ าคญัสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้  
 

1. มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัท จ านวน 11,194,498.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,181,787,837.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 1,170,593,339.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
22,388,997 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เกินกว่าจ านวนที่ใช้ในการรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) (ทัง้นี ้หุ้ นจดทะเบียนที่ไม่ได้ตัดลดทุนรวมจ านวน 
760,786,678 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นท่ีส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 
(B52-W1) จ านวน 409,586,956 หุ้น และเป็นหุ้ นที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 (B52-W2) จ านวน 351,199,722 หุ้น) 

 
2. มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี ้
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,170,593,339.00 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสน

เก้าหมื่นสามพนัสามร้อยสามสบิเก้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น 2,341,186,678 หุ้ น (สองพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสน

แปดหมื่นหกพนัหกร้อยเจ็ดสบิแปดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
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 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุ้นสามญั 2,341,186,678 หุ้ น (สองพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสน

แปดหมื่นหกพนัหกร้อยเจ็ดสบิแปดหุ้น)  

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น) 

 

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จ านวน 349,536,985.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,170,593,339.00 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 1,520,130,324.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมอ่ีกจ านวน 699,073,970 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท  

 
4. มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี ้
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,520,130,324.00 บาท (หนึง่พนัห้าร้อยยี่สบิล้านหนึง่แสนสาม

หมื่นสามร้อยยี่สบิสีบ่าท) 

 แบง่ออกเป็น 3,040,260,648 หุ้น (สามพนัสีส่บิล้านสองแสนหกหมื่นหกร้อยสี่

สบิแปดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุ้นสามญั 3,040,260,648 หุ้น (สามพนัสีส่บิล้านสองแสนหกหมื่นหกร้อยสี่

สบิแปดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

 

5. มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 699,073,970 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 351,200,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  (Right 
Offering) ในอตัราจดัสรร 9 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 2 หุ้นสามญัที่ออกใหม ่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 70,240,000 บาท  
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ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน 
ส าหรับไตรมาสที่ 1/2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทจึงอาจก าหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทต ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบตัิตาม
มาตรา 52 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
 
ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครัง้นี ้จะเป็นการเสนอ
ขายหุ้นสามญัตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวน ให้ปัดเศษ
ของหุ้นดงักลา่วทิง้ และผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิของตนได้ ใน
กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในรอบแรกแล้ว 
บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอือยูด่งักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แสดงความ
จ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสทิธิ (เกินสดัสว่นการถือหุ้น) ของตนตามสดัสว่นการ
ถือหุ้นจนกวา่จะไม่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือเพียงพอที่จะจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นได้อีกตอ่ไป หรือไม่
สามารถจดัสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกวา่จะไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซือ้
หุ้ นดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่มีหุ้ นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ น บริษัทจะ
ด าเนินการขออนมุตัิการลดทุนจดทะเบียนโดยตดัหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดงักล่าวต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ตอ่ไป 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสดัสว่นการถือหุ้นและ
ส่งผลให้ผู้ ถือหุ้ นและบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ ถือหุ้นรายนัน้ ถือหุ้นของบริษัท
รวมกนัมากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเพิ่มทนุ ผู้ ถือหุ้น
รายดงักล่าวมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท (Tender Offer) ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ใน การเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถอืหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ”) เว้นแต่ผู้ ถือหุ้ นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของบริษัทตามประกาศเก่ียวกบัการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 
 
โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562  
 
อนึ่ง สิทธิในการจองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องรอการอนมุตัิของที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
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(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 275,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 55,000,000.00 บาท โดยเสนอ
ขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี 
จ ากัด (“ผู้ลงทุน”) โดยผู้ ลงทุนดังกล่าวมิใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และผู้ลงทนุตกลงที่จะไมส่ง่บคุคลเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร
ของบริษัท 

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่
บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษัทต่อบคุคลในวงจ ากดัโดย
ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจ ากัด (“ประกาศที่  ทจ. 72/2558”) ดงันัน้ นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่ผู้ลงทนุในครัง้นีแ้ล้ว 
บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลใน
วงจ ากัดจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามประกาศที่ 
ทจ. 7/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ีจะออกให้ผู้ลงทนุในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 0.20 บาท ในครัง้นีเ้ทียบกบัราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งค านวณจากราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกัน
ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 มิถุนายน 2562 มีมติให้
เสนอวาระนีต้อ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิการออก
หุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (ระหว่างวันที่  6 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่  26 
มิถนุายน 2562) ซึ่งเท่ากบัหุ้นละ 0.289 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรัพย์
ฯ) ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัมีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต ่ากว่าราคา
ตลาดตามที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558 ดงันัน้การเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทให้แก่ผู้ลงทนุนัน้ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
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ลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นจ านวนรวมกนัตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงคดัค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดงักลา่ว  

นอกจากนี ้หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบัผู้ลงทนุเทียบกบัราคาตลาด
ของหุ้ นของบริษัท ซึ่งค านวณจากราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัทที่ซือ้ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการ
ติดต่อกนั ก่อนวนัที่เสนอขาย แล้วหากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ลงทนุต ่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทข้างต้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ บริษัท ที
เจดี จ ากดั ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัทเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจาก
วนัท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ดงักลา่วเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนด
ระยะเวลา 6 เดือน  ผู้ลงทนุจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่ห้ามขายดงักลา่วได้ในจ านวน
ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับ
หุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 
พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ทีไ่ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ทัง้นี  ้ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ ลงทุนข้างต้น  
ผู้ลงทนุจะถือหุ้นจ านวน 275,000,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 12.46 ของจ านวนหุ้นที่ออก
และจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทหลงัการออก
เสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ นและบุคคลในวงจ ากัดตาม
รายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว 

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไม่เกิน 39,509,996 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท คิดเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 19,754,998.00 บาท เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัรา
การใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
รุ่นที่ 1 (B52-W1) ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยหุ้นสามญั
ของบริษัทที่จดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) นัน้ จะเพิ่มขึน้จาก 409,586,956 หุ้นเป็น 
449,096,952 หุ้น ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสดัส่วนจ านวนหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ค านวณได้ต ่ากว่าร้อยละ 
90 ของราคาตลาด โดยบริษัทจะด าเนินการปรับอตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตาม
สตูรการค านวณและวิธีการที่ระบุไว้ในเง่ือนไขการปรับสิทธิในข้อก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้บริษัท
ค านวณการปรับอตัราการใช้สทิธิและราคาการใช้สทิธิในเบือ้งต้น ดงันี ้
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Warrant 

ก่อนการปรับสทิธิ หลงัการปรับสทิธิ 
อตัราการใช้สทิธิ 

(หลกัทรัพย์:
สนิทรัพย์อ้างอิง) 

ราคาใช้สทิธิ 
(บาท) 

อตัราการใช้สทิธิ 
(หลกัทรัพย์:

สนิทรัพย์อ้างอิง) 

ราคาใช้สทิธิ 
(บาท) 

B52-W1 1 : 0.6220 2.410 1 : 0.682 2.199 
 
หมายเหตุ: ตามข้อก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 
(B52-W1)  ได้ก าหนดวนัในการค านวณการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในการ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นวนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามญัออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) 
และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคล
ในวงจ ากัด ดงันัน้ บริษัทจะค านวณและแจ้งการปรับอตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ B52-W1 อีกครัง้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดสทิธิดงักลา่ว 
 
การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตัง้แต่วันแรกที่ 
ผู้ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
(แล้วแตก่รณี) 
 

(4) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไม่เกิน 33,363,974 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท คิดเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 16,681,987.00 บาท เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัรา
การใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
รุ่นที่ 2 (B52-W2) ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยหุ้นสามญั
ของบริษัทที่จดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2) นัน้ จะเพิ่มขึน้จาก 351,199,722 หุ้นเป็น 
384,563,696 หุ้น ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสดัส่วนจ านวนหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ค านวณได้ต ่ากว่าร้อยละ 
90 ของราคาตลาด โดยบริษัทจะด าเนินการปรับอตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตาม
สตูรการค านวณและวิธีการที่ระบุไว้ในเง่ือนไขการปรับสิทธิในข้อก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้บริษัท
ค านวณการปรับอตัราการใช้สทิธิและราคาการใช้สทิธิในเบือ้งต้น ดงันี ้
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Warrant 

ก่อนการปรับสทิธิ หลงัการปรับสทิธิ 
อตัราการใช้สทิธิ 

(หลกัทรัพย์:
สนิทรัพย์อ้างอิง) 

ราคาใช้สทิธิ 
(บาท) 

อตัราการใช้สทิธิ 
(หลกัทรัพย์:

สนิทรัพย์อ้างอิง) 

ราคาใช้สทิธิ 
(บาท) 

B52-W2 1 : 0.2000 7.50 1 : 0.219 6.845 
 

หมายเหตุ: ตามข้อก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 
(B52-W2)  ได้ก าหนดวนัในการค านวณการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในการ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นวนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามญัออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) 
และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคล
ในวงจ ากัด ดงันัน้ บริษัทจะค านวณและแจ้งการปรับอตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ B52-W2 อีกครัง้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดสทิธิดงักลา่ว 
 
การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตัง้แต่วันแรกที่ 
ผู้ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
(แล้วแตก่รณี) 

 
ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 
เพื่อพิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/
หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นและบุคคลในวงจ ากัดข้างต้น เช่น (1) การก าหนดและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงวนัจองซือ้และวนัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็นครัง้
เดียวหรือเป็นคราว ๆ การช าระค่าหุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจองซือ้และ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญา
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีอ านาจในด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การยื่นค าขออนุญาตและ
เอกสารที่เก่ียวข้องกบัการขออนญุาตออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) และการน าหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนั
จ าเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายแก่ ผู้ ถือหุ้ นเดิมตาม
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สัดส่วนการถือหุ้ นและบุคคลในวงจ ากัดของบริษัทส าเร็จลุล่วงไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่
เก่ียวข้อง  

 

ทัง้นี ้รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามสดัสว่นและบคุคลในวงจ ากดั (สิ่งที่สง่มาด้วย 1) และแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ F 53-4) 
(สิง่ที่สง่มาด้วย 2) 

 

6. มีมติอนุมตัิอนุมตัิการแต่งตัง้นายชวภาส องค์มหทัมงคล เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท แทนนาง
ลนิจง สงิขรบตุร กรรมการท่ีลาออกเมื่อวนัท่ี 18 มิถนุายน 2561 โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

 
7. มีมติอนุมัติการแต่งตัง้นางสาวนราวดี วรวณิชชา ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief 

Executive Officer) แทนนายอมฤต ศขุะวณิช โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป ทัง้นี ้นายอมฤต ศขุะวณิช 
ยงัคงด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

 
8.  มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในบริษัทที่จะจัดตัง้ใหม่ (“บริษัทย่อยใหม่”) โดยจัดตัง้บริษัทย่อยใหม่

จ านวน 1 บริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิค้าอปุโภค-บริโภค โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 
ช่ือบริษัท บริษัท ทนัใจ ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ จดัจ าหนา่ยสนิค้าอปุโภค-บริโภค 
ทนุจดทะเบียน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 

10,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
จ านวนหุ้นสามญัที่ลงทนุ 10,000 หุ้น 
มลูคา่เงินลงทนุ (หุ้นละ 100 บาท) 1,000,000 บาท 
กรรมการบริษัท 1. นางสาวนราวดี วรวณิชชา 

2. นายอมฤต ศขุะวณิช 
3. นางสาวฉนัธนา ศรีสวสัดิ์ 

วตัถปุระสงค์ในการลงทนุ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิค้าอปุโภค-บริโภค 
แหลง่ที่มาของเงินทนุ เงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุโดยออกและเสนอขายหุ้นสามญั

ใหมข่องบริษัท 
ผลตอบแทนที่คาดวา่จะได้รับ เงินปันผล 



 
 
 

9 
 

บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  

973 อาคารเพรสิเดน้ทท์าวเวอร์ หอ้ง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท ์02 656 0189  

 

ลกัษณะที่เก่ียวโยงกนั การเข้าท ารายการในครัง้นีไ้ม่ถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 
21/2551 

ขนาดรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ขนาดรายการสูงสุดค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบ
แทน โดยค านวณจากงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิน้สดุวนัที่ 31 
มีนาคม 2562 เทา่กบัร้อยละ 0.56  

 
โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ทนัใจ ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียน (%) 
1. บ ริษั ท  บี -52 แคป ปิตอล  จ ากัด 
(มหาชน) 

9,998 99.98% 

2. ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดา 1 0.01% 
3. ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดา 1 0.01% 

รวม 10,000 100.00% 
 

อนึ่ง บริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานการท ารายการจดัตัง้บริษัทยอ่ยใหม่ ตามข้อบงัคบัของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการ
ปฏิบตัิการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2560 ลงวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 (รวมถึงทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) เนื่องจากเป็นกรณีที่บริษัทมีการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนัน้มี
สภาพเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท  

นอกจากนี ้การจดัตัง้และลงทนุในบริษัทย่อยใหม่ข้างต้นมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 0.56 
ของทรัพย์สินรวมของบริษัทโดยอ้างอิงจากงบการเงินไตรมาสที่ 1 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งสอบ
ทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท (เกณฑ์ที่ค านวณได้ขนาดรายการที่มีมลูค่าสงูสดุ) ซึ่งไม่ถึง
เกณฑ์ที่จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศ
การเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ ต้องได้รับการอนมุตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทแต่อย่างใด ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 
2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้บริษัทไม่มีรายการได้มาที่
เกิดขึน้ในช่วงระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเข้าท ารายการข้างต้น 
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ทัง้นี ้รายการการจัดตัง้และลงทุนในบริษัทย่อยใหม่ข้างต้น ไม่เข้าข่ายหลกัเกณฑ์รายการที่
เก่ียวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ฉบับลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการต่าง  ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการจดัตัง้บริษัทย่อยใหม่ การลงทนุในบริษัทย่อยใหม่เพื่อด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้า
อุปโภค-บริโภค และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรซึ่งเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการดงักลา่วทกุประการ 

 
9. มีมติอนมุตัิให้ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 

น. ณ ห้อง Sapphire Suite ชัน้ 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม่ ถนนเพชรบุรี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 
และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวนัที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยมีระเบียบวาระการ
ประชมุดงันี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท  
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ดงันี ้(1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

สดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering)  (2) เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
และ (3) เพื่อการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท รุ่นท่ี 2 (B52-W2) 

วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  
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บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  

973 อาคารเพรสิเดน้ทท์าวเวอร์ หอ้ง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท ์02 656 0189  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
  ขอแสดงความนบัถือ 
  บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
   
  (นายอมฤต ศขุะวณิช) 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
 

1 
 

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสดัส่วนและบุคคลในวงจ ากัด  

ของ 
บริษัท  บ-ี52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ครัง้ที่  7/2562 เมื่อวันที่ 27 
มิถนุายน 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณา
อนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 349,536,985.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,170,593,339.00 บาท (ภายหลงัการลดทนุเพื่อตดัหุ้นจดทะเบียนที่ถกูจดัสรรไว้เกินกวา่จ านวนท่ีใช้ใน
การรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1)) เป็นทนุจด
ทะเบียนจ านวน 1,520,130,324.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 699,073,970 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณฑ์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

1.2 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ดงันี ้

(1) การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 351,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Right 
Offering) ในอตัราจดัสรร 9 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 2 หุ้นสามญัที่ออกใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 70,240,000 บาท  

 
ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน 
ส าหรับไตรมาสที่ 1/2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทจึงสามารถก าหนดราคา
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทต ่ากวา่มลูค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบตัิ
ตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 
 
ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครัง้นี ้จะเป็นการเสนอ
ขายหุ้นสามญัตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวน ให้ปัดเศษของ
หุ้นดงักลา่วทิง้ และผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิของตนได้ ในกรณีที่
มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะ
ด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจ านงใน
การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสดัส่วนการถือหุ้น) ของตนตามสดัส่วนการถือหุ้น
จนกวา่จะไมม่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืเพียงพอท่ีจะจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นได้อีกตอ่ไป หรือไมส่ามารถ
จัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้ น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้ น
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ดงักลา่วอีกต่อไป และในกรณีที่มีหุ้นเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจะด าเนินการขอ
อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุ้นท่ีไมไ่ด้จดัสรรดงักลา่วตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสดัสว่นการถือหุ้นและ
ส่งผลให้ผู้ ถือหุ้ นและบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ ถือหุ้ นรายนัน้ ถือหุ้นของบริษัท
รวมกนัมากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเพิ่มทุน ผู้ ถือหุ้น
รายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท  (Tender Offer) ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการใน 
การเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ”) เว้นแตผู่้ ถือหุ้นรายดงักลา่วได้รับยกเว้นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด
ของบริษัทตามประกาศเก่ียวกบัการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 
 
โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562  
 
อนึ่ง สิทธิในการจองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องรอการอนมุตัิของที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
 

(2) การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 275,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 55,000,000 บาท โดยเสนอ
ขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี จ ากดั 
(“ผู้ลงทุน ”) โดยผู้ ลงทุนดังกล่าวมิ ใช่ บุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันของบริษัท ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 
ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 15 กนัยายน 2538 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และผู้ลงทนุตกลงที่จะไมส่ง่บคุคลเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท 

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่
บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบคุคลในวงจ ากดัโดยที่ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ 
ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากัด 
(“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดงันัน้ นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทนุในครัง้นีแ้ล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนญุาต
ให้เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ ่มทนุที ่ออกใหม่ของบริษัทต่อบคุคลในวงจ ากดัจากส านกังาน
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คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 7/2558 ก่อนการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทที่จะออกให้ผู้ลงทนุในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 0.20 บาท ในครัง้นีเ้ทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งค านวณจากราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกัน
ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 มิถุนายน 2562 มีมติให้
เสนอวาระนีต้่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิการออก
หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (ระหวา่งวนัที่ 6 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 26 มิถนุายน 
2562) ซึ่งเท่ากับหุ้ นละ 0.289 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ราคา
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัมีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกวา่ร้อยละ  10 
ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาดตามที่
ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558 ดงันัน้การเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท
ให้แก่ผู้ ลงทุนนัน้ต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นจ านวนรวมกนัตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและออกเสยีงคดัค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดงักลา่ว  

นอกจากนี ้หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบัผู้ลงทนุเทียบกบัราคาตลาดของ
หุ้นของบริษัท ซึ่งค านวณจากราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อน
วนัที่เสนอขาย แล้วหากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บริษัท ทีเจดี จ ากัด  ต ่ากว่าร้อย
ละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลีย่ของหุ้นของบริษัทข้างต้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทนุขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท 
เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัท ดงักลา่วเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้
ลงทนุจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่ห้ามขายดงักลา่วได้ในจ านวนร้อยละ  25 ของจ านวน
หุ้นทัง้หมดที่ถูกสัง่ห้ามขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้ นสามัญหรือหุ้ น
บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่ผู้ลงทนุข้างต้น ผู้ลงทนุจะถือ
หุ้นจ านวน 275,000,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 12.46  ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทหลงัการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นและบคุคลในวงจ ากดัตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว 
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(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 39,509,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 19,754,998.00 บาท เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัรา
การใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
รุ่นท่ี 1 (B52-W)1 ภายใต้ข้อก าหนดสทิธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยหุ้นสามญัของ
บริษัทท่ีจดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่
จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท รุ่นที่  1 (B52-W1) นัน้  จะเพิ่มขึน้จาก 409,586,956 หุ้ นเป็น 
449,096,952 หุ้น ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ในราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมค่ านวณได้ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด โดยบริษัทจะด าเนินการปรับอตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามสตูรการค านวณ
และวิธีการท่ีระบไุว้ในเง่ือนไขการปรับสทิธิในข้อก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้บริษัทค านวณการปรับอตัรา
การใช้สทิธิและราคาการใช้สทิธิในเบือ้งต้น ดงันี ้

 

Warrant 

ก่อนการปรับสทิธิ หลงัการปรับสทิธิ 
อตัราการใช้สทิธิ 

(หลกัทรัพย์:
สนิทรัพย์อ้างอิง) 

ราคาใช้สทิธิ 
(บาท) 

อตัราการใช้สทิธิ 
(หลกัทรัพย์:

สนิทรัพย์อ้างอิง) 

ราคาใช้สทิธิ 
(บาท) 

B52-W1 1 : 0.6220 2.410 1 : 0.682 2.199 
 
หมายเหตุ: ตามข้อก าหนดสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 
(B52-W1)  ได้ก าหนดวนัในการค านวณการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิในการซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นวนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการ
จองซือ้หุ้นสามญัออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/
หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด ดงันัน้ บริษัทจะค านวณและแจ้งการปรับอตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ B52-W1 อีกครัง้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดสทิธิดงักลา่ว 
 
การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตัง้แต่วันแรกที่ 
ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่
ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ กรณีที่ เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(แล้วแตก่รณี) 
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(4) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 33,363,974 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 16,681,987.00 บาท เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัรา
การใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
รุ่นท่ี 2 (B52-W2) ภายใต้ข้อก าหนดสทิธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยหุ้นสามญัของ
บริษัทท่ีจดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่
จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท รุ่นที่  2 (B52-W2) นัน้  จะเพิ่มขึน้จาก 351,199,722 หุ้ นเป็น 
384,563,696 หุ้น ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ในราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมค่ านวณได้ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด โดยบริษัทจะด าเนินการปรับอตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามสตูรการค านวณ
และวิธีการท่ีระบไุว้ในเง่ือนไขการปรับสทิธิในข้อก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้บริษัทค านวณการปรับอตัรา
การใช้สทิธิและราคาการใช้สทิธิในเบือ้งต้น ดงันี ้

 

Warrant 

ก่อนการปรับสทิธิ หลงัการปรับสทิธิ 
อตัราการใช้สทิธิ 

(หลกัทรัพย์:
สนิทรัพย์อ้างอิง) 

ราคาใช้สทิธิ 
(บาท) 

อตัราการใช้สทิธิ 
(หลกัทรัพย์:

สนิทรัพย์อ้างอิง) 

ราคาใช้สทิธิ 
(บาท) 

B52-W2 1 : 0.2000 7.50 1 : 0.219 6.845 
หมายเหตุ: ตามข้อก าหนดสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 
(B52-W2)  ได้ก าหนดวนัในการค านวณการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิในการซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นวนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการ
จองซือ้หุ้นสามญัออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/
หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด ดงันัน้ บริษัทจะค านวณและแจ้งการปรับอตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ B52-W2 อีกครัง้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดสทิธิดงักลา่ว 
 
การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตัง้แต่วันแรกที่ 
ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่
ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ กรณีที่ เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(แล้วแตก่รณี) 

 
(5) การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการ
พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่ เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นและบคุคลในวงจ ากดัข้างต้น เช่นดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวนัจองซือ้และวนัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ การช าระค่าหุ้น รวมถึง
เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบัการจองซือ้และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว 

(ข) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมทัง้มีอ านาจในด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออก เสนอขาย และจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุข้างต้น รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงการจดัเตรียม การลงนาม การยื่น
ค าขออนุญาตและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้ น
สามญัเพิ่มทุนต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงต่อหนว่ยงานใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น
และสมควรเพื่อให้การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นและบคุคลในวงจ ากดัของบริษัทส าเร็จลลุว่งไปได้ภายใต้
กรอบของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

ตารางสรุปการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถอืหุ้นเดิมและบุคคลในวงจ ากัด 

ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถอืหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนหุ้นที่ออก
และช าระแล้ว 

ณ ปัจจุบัน หลังการเพิ่มทุน RO และ PP 

จ านวนหุ้ นที่ออกและช าระแล้ว ณ 
ปัจจบุนั 

1,580,400,000 100.00 % 71.62 % 

จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 351,200,000 - 15.92 % 

จัดสรรให้ กับบุ คคลในวงจ ากัด  
(บริษัท ทีเจดี จ ากดั) 

275,000,000 - 12.46 % 1 

รวมจ านวนหุ้นทัง้หมดหลังจาก
การออกและจัดสรร 

2,206,600,000 - 100.00 % 
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หมายเหต ุ: 1 สดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลในวงจ ากดั (บริษัท ทีเจดี จ ากดั) ค านวนจากหุ้นที่จะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมและ
บุคคลในวงจ ากัดเต็มจ านวนจะค านวนได้เท่ากับ 12.46% (275,000,000 / 2,206,600,000) และหากค านวนจากหุ้ นที่จะ
จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมและบคุคลในวงจ ากดัเต็มจ านวนรวมกบัหุ้นเพิ่มทนุเพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัรา
การใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 (B52-W1) และ ครัง้ที่ 2 (B52-W2) จะค านวนได้
เทา่กบั 12.06% [275,000,000 / (2,206,600,000+39,509,996+33,363,974)] 

2. ชื่อและข้อมูลของผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

 ช่ือบริษัท:  บริษัท ทีเจดี จ ากดั 
 จดทะเบียนจดัตัง้:  จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 
 คณะกรรมการบริษัท: นายสมหวงั เดชศิริอดุม 
    นายอาชวิน  ราชเสนา 
    นางอญัชนา ชีววิมล 
 นายสธีุ พรสวรรค์วงศ์ 
 นายเชิดชยั มรรคพาณิช 
 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นในบริษัท ทเีจดี จ ากัด   
รายช่ือผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้น สดัสว่นการถือหุ้น 

1. นายอาชวิน  ราชเสนา 100 7.14 
2. นายปิฏิพงษ์  สขุภทัราภิรมย์ 100 7.14 
3. นายวิทยา  มิตรานนัท์ 100 7.14 
4. นายสธีุ พรสวรรค์วงศ์ 100 7.14 
5. นายสมหวงั เดชศิริอดุม 100 7.14 
6. นางอญัชนา ชีววมิล 100 7.14 
7. นายเสริมพงษ์ หงษ์ไทย 100 7.14 
8. นายจรินทร์ โชติรสนิรมิต 100 7.14 
9. วา่ที่ ร.ต. รุ่งโรจน์ ณีศะนนัท์ 100 7.14 
10. นายอนนัต์ อศัวราชนัย์ 100 7.14 
11. นางวราภรณ์ ประเสริฐวิทย์ 100 7.14 
12. นายวิโรจน์ สจัธรรมพิทกัษ์ 100 7.14 
13. นายเชิดชยั มรรคพาณิช 100 7.14 
14. นายสมบรูณ์ สมัปทานนท์ 100 7.14 

รวม 1,400 100 
 
  มลูคา่ที่ตราไว้:  หุ้นละ 100 บาท 
  ทนุจดทะเบียน:  140,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,400 หุ้น  
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  ประกอบธุรกิจ:  ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลกั  
และไมม่ีการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัเป็นของตนเอง  
(บริษัทโฮลดิง้) 
 

 
ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถอืหุ้นในบริษัท ทีเจดี จ ากัด 

1) นายอาชวิน  ราชเสนา 
สญัชาต ิ : ไทย 
ที่อยู ่ : หมูท่ี่ 3 ต าบลวดัประดู ่อ าเภอเมอืงสรุาษฎร์ธานี 
  จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี

อาชีพ : นกัธุรกิจ 

วฒุิการศกึษาสงูสดุ : 
ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (MBA) 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ปัจจบุนัต าแหนง่ : ผู้จดัการทัว่ไปบริษัท เอ็กเซ้งเซลส์ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน : 

อดีตผู้จดัการฝ่ายขายบริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) (ผู้จดัจ าหนา่ย 

โคคา โคลา่) 
อดีตผู้จดัการภาคบริษัท ฟิลลปิ มอร์ริส (ประเทศไทย) จ ากดั 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมม่ี 
 

2) นายปิฏิพงษ์  สขุภทัราภิรมย์ 
สญัชาต ิ : ไทย 
ที่อยู ่ : ซอยจดัสรรเอือ้วฒันสกลุ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
  กรุงเทพมหานคร 
อาชีพ : นกัธุรกิจ 

วฒุิการศกึษาสงูสดุ : 
ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (MBA) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

ปัจจบุนัต าแหนง่ : กรรมการผู้จดัการบริษัท เอส แอนด์ เอส โอเอ็มซี จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน : 
อดีตผู้จดัการฝ่ายวางแผน และก าหนดกลยทุธ์ให้กบัช่องทางจดัจ าหนา่ย 
บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมม่ี 
 

3) นายวิทยา  มิตรานนัท์ 

สญัชาต ิ : ไทย 
ที่อยู ่ : ถนนง าเมือง ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย 

  จงัหวดัเชียงราย 
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อาชีพ : นกัธุรกิจ 

วฒุิการศกึษาสงูสดุ : 
ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (MBA) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ปัจจบุนัต าแหนง่ : กรรมการผู้จดัการห้างหุ้นสว่นจ ากดั แพร่ปฐพ ี

ประสบการณ์ท างาน : 
ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลกี 

ประสบการณ์ในธุรกิจตวัแทนจ าหนา่ยจนถงึปัจจบุนักวา่ 13 ปี 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมม่ี 

 
4) นายสธีุ พรสวรรค์วงศ์ 

สญัชาต ิ : ไทย 
ที่อยู ่ : ตรอกวดัราชวรินทร์ 1 ซอยสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ 21 

  แขวงส าเหร่ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 
อาชีพ : นกัธุรกิจ 

วฒุิการศกึษาสงูสดุ : 
ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Wichita 
State University, US 

ปัจจบุนัต าแหนง่ : 
กรรมการผู้จดัการบริษัท เอส.อาร์.ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 

กรรมการผู้จดัการบริษัท สยาม ฟู้ ด แอนด์ คอนซูเมอร์ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน : 
ประสบการณ์ด้านฝ่ายขายและการตลาดกวา่ 5 ปี  
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจจนถงึปัจจบุนักวา่ 15 ปี 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมม่ี 
 

5) นายสมหวงั เดชศิริอดุม 

สญัชาต ิ : ไทย 
ที่อยู ่ : ถนนรัฐพฒันา ต าบลธาตเุชิงชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร 
  จงัหวดัสกลนคร 
อาชีพ : นกัธุรกิจ 

วฒุิการศกึษาสงูสดุ : 
ปริญญาโท โครงการมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ปัจจบุนัต าแหนง่ : กรรมการผู้จดัการ บริษัท เล้งเสง็กรุ๊ป จ ากดัและบริษัท เล้งเสง็ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน : 
ประสบการณ์ในการดแูลธุรกิจค้าปลกี ค้าสง่ ตวัแทนจดัจ าหนา่ยใน
ธุรกิจเครือเล้งเสง็จนถึงปัจจบุนักวา่ 20 ปี 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมม่ี 
 

6) นางอญัชนา ชีววิมล 

สญัชาต ิ : ไทย 
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ที่อยู ่ : หมูท่ี่ 1 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแมริ่ม 

  จงัหวดัเชียงใหม ่

อาชีพ : นกัธุรกิจ 
วฒุิการศกึษาสงูสดุ : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ปัจจบุนัต าแหนง่ : กรรมการผู้จดัการบริษัท เชียงใหม ่แอล. เค. มาร์เก็ตติง้ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน : 

อดีตเจ้าของธุรกิจสง่ออก 

อดีตนายกสมาคมผู้ ค้ายาสบูแหง่ประเทศไทย 

ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจจนถงึปัจจบุนักวา่ 26 ปี 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมม่ี 

 
7) นายเสริมพงษ์ หงษ์ไทย 

สญัชาต ิ : ไทย 
ที่อยู ่ : หมู ่4 ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

  จงัหวดันครสวรรค์ 

อาชีพ : นกัธุรกิจ 
วฒุิการศกึษาสงูสดุ : ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปัจจบุนัต าแหนง่ : ผู้จดัการฝ่ายขายห้างหุ้นสว่นจ ากดั เอ.อาร์.ซี.นอร์ทอีสเทิร์น 
ประสบการณ์ท างาน : ประสบการณ์ในธุรกิจตวัแทนจดัจ าหนา่ยจนถงึปัจจบุนักวา่ 20 ปี 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมม่ี 

 
8) นายจรินทร์ โชติรสนิรมิต 

สญัชาต ิ : ไทย 
ที่อยู ่ : ถนนสถลมาร์ค ต าบลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ 

  จงัหวดัอบุลราชธาน ี

อาชีพ : นกัธุรกิจ 

วฒุิการศกึษาสงูสดุ : 
ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Wagner 
College, US 

ปัจจบุนัต าแหนง่ : 
กรรมการผู้จดัการบริษัท อบุล ดิสทรบิวชัน่ จ ากดั และ 5 บริษัทใน
เครือบริษัท อบุล ดิสทรบิวชัน่ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน : 
ประสบการณ์ในธุรกิจตวัแทนจดัจ าหนา่ยและค้าสง่จนถึงปัจจบุนักวา่ 
25 ปี 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมม่ี 
 

9) วา่ที่ ร.ต. รุ่งโรจน์ ณีศะนนัท์ 
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สญัชาต ิ : ไทย 
ที่อยู ่ : ถนนดาวดงึส์ ต าบลปากน า้โพ อ าเภอเมืองนครสววรค์ 

  จงัหวดันครสวรรค์ 

อาชีพ : นกัธุรกิจ 
วฒุิการศกึษาสงูสดุ : ปริญญาโท สาขาบริหารการศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปัจจบุนัต าแหนง่ : 
กรรมการผู้จดัการบริษัท นครสวรรค์ เอ็น พี พี ดิสทริบิวเตอร์ (2000) 
จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน : 
ประสบการณ์ด้านวิศวกรโยธาและธุรกิจตวัแทนจดัจ าหนา่ยจนถึง
ปัจจบุนักวา่ 18 ปี 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมม่ี 
 

10) นายอนนัต์ อศัวราชนัย์ 

สญัชาต ิ : ไทย 
ที่อยู ่ : หมูท่ี่ 7 ต าบลหวัรอ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
อาชีพ : นกัธุรกิจ 
วฒุิการศกึษาสงูสดุ : ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ปัจจบุนัต าแหนง่ : 
กรรมการผู้จดัการบริษัท เอ อาร์ ซี เซอร์วิส แอนด์ ซพัพลาย จ ากดัและ
บริษัทในเครือ 

ประสบการณ์ท างาน : 

ประสบการณ์ในธุรกิจการค้าปลกี ค้าสง่ และตวัแทนจดัจ าหนา่ยจนถึง
ปัจจบุนักวา่ 20 ปี 

เหรัญญิกสมาคมพอ่ค้า 
อดีตที่ปรึกษาสมาชิกสภาจงัหวดัอยธุยา 
อดีตเลขานกุาร นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัจงัหวดัอยธุยา 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมม่ี 
 

11) นางวราภรณ์ ประเสริฐวิทย์ 

สญัชาต ิ : ไทย 
ที่อยู ่ : ถนนทวีสนิค้า ต าบลทา่ตะเภา อ าเภอเมืองชมุพร 
  จงัหวดัชมุพร 
อาชีพ : นกัธุรกิจ 
วฒุิการศกึษาสงูสดุ : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปัจจบุนัต าแหนง่ : กรรมการผู้จดัการบริษัท ชมุพร 2000 จ ากดัและบริษัทในเครือ 

ประสบการณ์ท างาน : 
ประสบการณ์การเป็นตวัแทนจดัหนา่ยสนิค้าในเครือเนสท์เลจ่นถงึ
ปัจจบุนักวา่ 20 ปี 
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ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมม่ี 
 

12) นายวิโรจน์ สจัธรรมพิทกัษ์ 

สญัชาต ิ : ไทย 
ที่อยู ่ : ถนนพระแทน่ ต าบลตะคร า้เอน อ าเภอทา่มะกา 
  จงัหวดักาญจนบรีุ 
อาชีพ : นกัธุรกิจ 

วฒุิการศกึษาสงูสดุ : 
ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), The 
University of Findlay, US 

ปัจจบุนัต าแหนง่ : กรรมการผู้จดัการบริษัท ยง่เสง็ ดิสทริบิวเตอร์ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน : 

ประสบการณ์การเป็นตวัแทนการจดัจ าหนา่ยบริษัท ไทยซมัซุง  
ประกนัชีวติ จ ากดั 

ประสบการณ์การประกอบธุรกิจตวัแทนการจดัจ าหนา่ยเลย์จนถงึ
ปัจจบุนักวา่ 11 ปี 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมม่ี 
 

13) นายเชิดชยั มรรคพาณิช 

สญัชาต ิ : ไทย 
ที่อยู ่ : หมูท่ี่ 18 ต าบลคคูต อ าเภอล าลกูกา 
  จงัหวดัปทมุธาน ี

อาชีพ : นกัธุรกิจ 

วฒุิการศกึษาสงูสดุ : 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

ปัจจบุนัต าแหนง่ : กรรมการผู้จดัการบริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน : 

อดีตผู้จดัการฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดบริษัทเนสท์เล ่8 ปี  
ประสบการณ์ในธุรกิจตวัแทนการจดัจ าหนา่ยประมาณจนถึงปัจจบุนั
กวา่ 20 ปี 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมม่ี 
 

14) นายสมบรูณ์ สมัปทานนท์ 

สญัชาต ิ : ไทย 
ที่อยู ่ : หมูท่ี่ 2 ต าบลจอหอ อ าเมืองนครราชสมีา 
  จงัหวดันครราชสมีา 
อาชีพ : นกัธุรกิจ 
วฒุิการศกึษาสงูสดุ : ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (MBA) มหาวิทยาลยั
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บรูพา 
ปัจจบุนัต าแหนง่ : กรรมการผู้จดัการบริษัท อาร์.เอส.เอ็ม.กรุ๊ป จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน : 
อดีตผู้จดัการฝ่ายขาย บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 8 ปี  
ประสบการณ์ในธุรกิจตวัแทนการจดัจ าหนา่ยจนถงึปัจจบุนักวา่ 19 ปี 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไมม่ี 
 
 

3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงนิ 

เพื่อให้บริษัทมีความมัน่คงทางการเงินและเพื่อน าเงินทนุมาใช้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมและลงทนุใน
เทคโนโลยีใหม่ที่จ าเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการแขง่ขนัในธุรกิจที่บริษัทด าเนินงานอยูซ่ึ่ง
เป็นธุรกิจเก่ียวกบัการเป็นตวัแทนรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิคส์ และการเป็นตวักลางในการรวมและแลกคะแนน 
(point) จากบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่างๆ รวมทัง้การท าธุรกิจซือ้ขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) 
นอกจากนี ้บริษัทมีแผนที่จะขยายและต่อยอดการด าเนินธุรกิจในด้านขนส่งสินค้าเพื่อให้ครอบคลมุการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตาม
รูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมยัใหม่ โดยวตัถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 บริษัทมีแผนใช้เงินประมาณ 30,000,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 23.96 ของจ านวนเงินท่ีได้รับจาก
การเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุน ภายในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 เพื่อใช้ลงทุนขยายและต่อยอดธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business) และธุรกิจซือ้ขายสินค้าออนไลน์ (E-
Commerce) ภายใต้แบรนด์ทันใจ (“ทันใจ”) และเพื่อใช้ลงทุนในการสร้างและบริหารจัดการระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม (Electronic-Platform) ของแบรนด์ [ทนัใจ]  ซึ่งจะให้บริการการจ่ายบิล/เติม
เงิน สมดุแจ้งรายการสนิค้า (Sales Catalog) สมดุแจ้งรายการสินค้าในระบบออนไลน์ (E-Catalog) การ
ผอ่นจ่ายสนิค้าประเภทเคร่ืองไฟฟ้า การใช้บริการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ การขอสนิเช่ือของลกูค้ารายย่อย 
เป็นต้น  

นอกจากนี ้บริษัทมีแผนที่จะน าเงินจากการเพิ่มทนุในจ านวนข้างต้นมาใช้ในการลงทนุในการพฒันาและ
บริหารจดัการเครือข่ายร้านค้าปลีก (ร้านโชว์ห่วย) จ านวนกวา่ 120,000 ร้านค้าที่ตัง้อยู่ทัว่ประเทศให้เข้า
เป็นสมาชิกของบริษัทและเครือขา่ยของบริษัท โดยบริษัทมีแผนและเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีและระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการและบริหารร้านค้าปลีกทัว่ประเทศดงักล่าวเพื่อพฒันาเป็นเครือข่ายร้านค้า
ปลกีที่แข็งแรงและใหญ่ที่สดุของประเทศไทย  

นอกจากนี ้บริษัทมีแผนจะใช้เงินเพิ่มทนุในสว่นนีใ้นการพฒันาซอฟแวร์และแอปพลิเคชนัในการบริหาร
จัดการร้านค้าแบบครบวงจร รวมถึงการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น เคร่ืองคิดเงิน
อตัโนมตัิ เคร่ืองรูดบตัรที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทและร้านค้าสมาชิกได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

3.2 บริษัทมีแผนใช้เงินประมาณ 30,000,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 23.96 ของจ านวนเงินท่ีได้รับจาก
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน ภายในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจขนสง่และกระจาย
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สินค้าภายใต้แบรนด์ทันใจโลจิสติกส์ เพื่อขยายและต่อยอดการด าเนินธุรกิจในด้านขนส่งสินค้าให้
ครอบคลมุการด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้อยา่งรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมยัใหม่ (Distribution E-Platform)  

ในการด าเนินธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้านี ้บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท ทีเจดี จ ากัด เป็นนัก
ลงทนุเชิงกลยทุธ์ (Strategic Investor) มีผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจค้าปลีก-
สง่แบบครบวงจร และเป็นผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางการค้าทัง้ทางตรงและ /หรือทางอ้อมกับร้านค้าช าค้า
ปลกี จ านวนกวา่ 120,000 ร้านค้า ที่ตัง้กระจายอยูใ่นทัว่ทกุภมูิภาคของประเทศ ทัง้นีบ้ริษัทเลง็เห็นวา่ นกั
ลงทุนดังกล่าวจะมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้บริษัทสามารถก่อตัง้เครือข่ายร้านค้าปลีกที่มี
ประสิทธิภาพ และครบวงจรได้ส าเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ ข้อมลูรายละเอียดของบริษัท ทีเจดี จ ากัด
และผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วปรากฏตามข้อ 2  

3.3 บริษัทมีแผนใช้เงินส่วนที่เหลือประมาณ 65,240,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 52.08 ของจ านวน
เงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทอาจพิจารณาด าเนินการไปในแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุกับ
บริษัทและผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาปรับเปลีย่นงบประมาณตามความเหมาะสมให้ก่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและ
ผู้ ถือหุ้น 

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม 

4.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น  = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที ่   

ราคาตลาด = ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการ
ติดตอ่กนัแตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนั ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีมติ
พิจารณาและอนมุตัิการออก (ระหวา่งวนัท่ี 6 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 26 
มิถุนายน 2562) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.289 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART 
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

 = 0.289 บาทตอ่หุ้น 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย   = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ x จ านวนหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิม) 

  (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม) 
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 = (0.289 x 1,580,400,000) + (0.20 x 351,200,000) 

  1,580,400,000 + 351,200,000 

 = 0.273 

ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น = ร้อยละ 5.54 

4.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้น (Control Dilution) 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นไม่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ณ 
วนัท่ีออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

4.3 ผลกระทบต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) 

เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการใน 4 ไตรมาสลา่สดุขาดทนุ จึงไมม่ีผลกระทบตอ่ก าไรสทุธิตอ่หุ้น 

5. ผลกระทบที่ มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดโดย
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 

5.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น  = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที ่   

ราคาตลาด = ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการ
ติดตอ่กนัแตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนั ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีมติ
พิจารณาและอนมุตัิการออก (ระหวา่งวนัท่ี 6 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 26 
มิถุนายน 2562) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.289 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART 
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย   = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั x จ านวนหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีเสนอขายให้แก่

บคุคลในวงจ ากดั) 

  (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั) 

   

 = (0.289 x 1,580,400,000) + (0.20 x 275,000,000) 
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  1,580,400,000 + 275,000,000 

 = 0.276 

ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น = ร้อยละ 4.50 

 

5.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้น (Control Dilution) 

การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

 = จ านวนหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีเสนอขายในครัง้นี ้

จ านวนหุ้นท่ีช าระคา่หุ้นเต็มจ านวน + จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอ
ขายในครัง้นี ้

   

 = 275,000,000 

  1,580,400,000 + 275,000,000 

 = ร้อยละ 14.82 (การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในครัง้นี ้ส่งผลให้สิทธิการออก
เสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงในอตัราร้อยละ 14.82) 

5.3 ผลกระทบต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) 

เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการใน 4 ไตรมาสลา่สดุขาดทนุ จึงไมม่ีผลกระทบตอ่ก าไรสทุธิตอ่หุ้น 

ดังนัน้ ภายหลังการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนใหม่แบบเฉพาะเจาะจงในครัง้นี  ้จะท าให้โครงสร้างการถือหุ้ น
เปลีย่นแปลง สรุปดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ 
 

 ก่อนการเพิ่มทุน ภายหลังการเพิ่มทุน 

หุ้น ร้อยละ หุ้น ร้อยละ 

นายจิรวฒุิ ควุานนัท์ 654,636,100 41.42 654,636,100 35.28 
นายทวี โฆษิตจิรนนัท์ 100,000,000 6.33 100,000,000 5.39 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)  98,515,082 6.23 98,515,082 5.31 
นายธานินทร์ อินทรารักษ์สกลุ 73,844,000 4.67 73,844,000 3.98 
MR.SHINJI TANAKA 69,208,590 4.38 69,208,590 3.73 

นายสมเกียรต ิฉตัรสกลุวิไล 47,060,000 2.98 47,060,000 2.54 

นายววิรรธน์ ศิริผดงุธรรม 38,230,880 2.42 38,230,880 2.06 
น.ส.นนัท์นภสั อจัจมาลย์วรา 36,377,826 2.30 36,377,826 1.96 
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นายสวุิทย์ โกวิทเจริญสขุ 26,945,000 1.71 26,945,000 1.45 

น.ส.ฐิตินาถ ณ พทัลงุ 23,710,220 1.50 23,710,220 1.28 

ผู้ ถือหุ้นรายอื่น 411,872,302 26.06 411,872,302 22.20 
บริษัท ทีเจดี จ ากดั (“ผู้ลงทนุ”) - - 275,000,000 14.82 

รวม 1,580,400,000 100.00 1,855,400,000 100.00 

ที่มา: รายงานรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจดัท าโดยบริษัท ศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

5.4 ความคุ้มค่าที่ ผู้ถอืหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้น 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักลา่วในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มีสว่นลดจาก
ราคาตลาด 0.289 ให้แก่ บริษัท ทีเจดี จ ากัด  นัน้ ให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการ
ลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัท ทีเจดี จ ากัด มีผู้ ถือหุ้ นที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถในธุรกิจค้าปลีก-สง่แบบครบวงจร และเป็นผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางการค้าทัง้ทางตรงและ /
หรือทางอ้อมกับร้านค้าช าค้าปลีก จ านวนกว่า 120,000 ร้านค้า ที่ตัง้กระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ทัง้นีบ้ริษัทเล็งเห็นว่า นกัลงทุนดงักลา่วจะมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมให้บริษัทสามารถก่อตัง้
เครือข่ายร้านค้าปลกีที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจรได้ส าเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้  ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนในระยะยาวแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

6. สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในราคาต ่า 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดัในราคาต ่าจะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ ถือหุ้นรวมกันตัง้แต่ร้อยละ  10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุออกเสยีงคดัค้านการเสนอขายหุ้นนัน้ 

7. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ของบริษัทให้แก่ บริษัท 
ทีเจดี จ ากดั  ในครัง้นีเ้พื่อต่อยอดและขยายการด าเนินธุรกิจในด้านขนสง่สินค้าให้ครอบคลมุการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว
เป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมยัใหม่ (Distribution E-Platform)  ซึ่งเพิ่มโอกาสในการสร้าง
รายได้และผลตอบแทนในระยะยาวแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนี ้การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น
และบคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้จะท าให้บริษัทมีเงินทนุเพื่อรองรับแผนการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัและที่จะ
มีการขยายและตอ่ยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลมุยิ่งขึน้ในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
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ทุนดงักล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพ
คลอ่งและผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ 

ในการนี ้หากบริษัทสามารถระดมทนุโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ตามแผนการเพิ่มทนุ และแผนการ
ด าเนินธุรกิจ บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัสามารถลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และเพิ่ม
ก าไรให้กับบริษัทในอนาคตได้ ซึ่งหากเพิ่มทุนไม่ได้ตามก าหนด  บริษัทจะพลาดโอกาสในการสร้าง
เครือขา่ยค้าขายปลกีสง่ และพลาดโอกาสในการสร้างก าไรจากการบริหารธุรกิจเครือขา่ยนีไ้ด้ ซึง่จะท าให้
การพลิกฟืน้ท าก าไรจากธุรกิจเดิมที่เผชิญกบัการแข่งขนัสงูในทางธุรกิจซือ้ขายสินค้าออนไลน์ มีโอกาส
พลกิฟืน้ท าก าไรให้กบับริษัทเป็นไปได้ยากยิ่งขึน้ 

 

7.2 แผนการใช้เงนิและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น  

6.2.1 บริษัทคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจาก
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในเดือน กนัยายน 2562  

6.2.2 บริษัทคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท รวมทัง้ได้รับเงินจากการขายเสนอขายหุ้น
เพิ่มทนุดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามประกาศ ที่ ทจ . 72/2558 และ
ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ภายในเดือน กนัยายน 2562  

 
โดยบริษัทจะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุดงักลา่วไปใช้รองรับการด าเนินธุรกิจตามแผนที่ระบใุนข้อ 3. 
ข้างต้น 

 

7.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทนุในครัง้นีม้ีความสมเหตสุมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่บริษัท โดยบริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องระดมทนุเพิ่มเติมประมาณ 125 ล้านบาท เพื่อให้บริษัท
มีความมัน่คงทางการเงินและเพื่อน าเงินทุนมาใช้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมและลงทนุในเทคโนโลยี
ใหม่ที่จ าเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการแข่งขนัในธุรกิจที่บริษัทด าเนินงานอยู่ซึ่ง
เป็นธุรกิจเก่ียวกบัการเป็นตวัแทนรับช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิคส์ และการเป็นตวักลางในการรวมและแลก
คะแนน (point) จากบตัรเครดิตของสถาบนัการเงินต่างๆ รวมทัง้การท าธุรกิจซือ้ขายสินค้าออนไลน์ (E-
Commerce) รวมทัง้บริษัทมีแผนที่จะขยายและต่อยอดการด าเนินธุรกิจในด้านขนส่งสินค้าเพื่อให้
ครอบคลมุการด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมยัใหม่ และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
ตามรายละเอียดที่ระบใุนข้อ 3. ข้างต้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคลอ่งและผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ 
โดยเมื่อพิจารณาแนวทางตา่ง ๆ ในการระดมทนุแล้ว 
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ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นการถือ
หุ้นและบุคคลในวงจ ากดัเป็นวิธีการระดมทนุที่มีความเหมาะสมที่สดุในสถานการณ์ปัจจุบนัของบริษัท 
ทัง้นี ้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะท าให้บริษัทสามารถระดมทนุได้จ านวนเงินประมาณ 125 ล้าน
บาท จะท าให้บริษัทมีเงินเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนท่ีวางไว้ 

7.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัท 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นและบคุคลใน
วงจ ากัดในครัง้นีจ้ะท าให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และ
ความมัน่คงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท เพิ่มศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ และเพิ่ม โอกาสในการ
ขยายและตอ่ยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ ซึง่จะสง่ผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่
ดีขึน้ในอนาคต ทัง้นีห้ากการระดมทุนดงักลา่วไม่ประสบผลส าเร็จบริษัทอาจสญูเสียโอกาสทางธุรกิจที่
ส าคญัซึง่จะท าให้แผนธุรกิจที่วางไว้ไมบ่รรลตุามเป้าหมายที่วางไว้ 

7.5 ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมและบุคคลในวงจ ากัด  

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ของบริษัทที่ได้เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัส่วนการถือหุ้นที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาทนัน้เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่
ก าหนดขึน้จากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทและมสีว่นลดร้อยละ 30.80 ซึง่ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วง
น า้หนักของหุ้ นของบริษัทที่ซื อ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 15 วันท าการย้อนหลังก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการเสนอขายและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกใหมใ่นครัง้นี ้(กลา่วคือ ตัง้แตว่นัท่ี 6 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 26 มิถนุายน 
2562) ซึง่เทา่กบัหุ้นละ 0.289 

ในสว่นของราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ของบริษัทที่ได้เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดัที่ราคาเสนอขายหุ้น
ละ 0.20 บาทต่อหุ้นนัน้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่เป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นราคาที่สงู
กว่ามูลค่าทางบญัชี (Book Value) ของบริษัท ซึ่งค านวณจากงบการเงินสิน้สุดไตรมาส 1 ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2562 บริษัทมีมลูคา่ทางบญัชีทัง้สิน้เทา่กบั 0.098 บาทตอ่หุ้น ซึง่ราคาที่เสนอขายให้กบับคุคลใน
วงจ ากดัสงูกวา่มลูคา่ทางบญัชีของบริษัทร้อยละ 104.08  

7.6 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

1) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ของบริษัทให้แก่ บริษัท ทีเจดี จ ากดั ในครัง้นี ้จะท าให้
บริษัทได้รับเงินเพิ่มทนุ ซึง่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และความมัน่คงให้แก่ฐานะ
ทางการเงินของบริษัท อีกทัง้ยงัเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อ
ยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะสง่ผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึน้ใน
อนาคต 
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2) ผู้ ถือหุ้นทกุรายใน บริษัท ทีเจดี จ ากดั เป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจค้าปลกี-สง่ แบบ
ครบวงจร และเป็นผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางการค้าทัง้ทางตรงและ /หรือทางอ้อมกับร้านค้าช า-ปลีก 
จ านวนกวา่ 120,000 ราย ที่ตัง้กระจายอยูใ่นทัว่ทกุภมูิภาคของประเทศ ผู้ ถือหุ้นทกุรายใน บริษัท ที
เจดี จ ากัด ดงักล่าวจะมีส่วนส าคญัในการท าให้บริษัทสามารถก่อตัง้เครือข่ายร้านค้าปลีกค้าที่มี
ประสทิธิภาพ และครบวงจรได้ส าเร็จตามแผนงานท่ีได้วางไว้ 

3) การเพิ่มทุนในลกัษณะเเบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จะช่วยลดภาระในการเพิ่มทุน
ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เเละสามารถด าเนินการได้ทนัทีหลงัได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท ทัง้นี ้ผู้ลงทนุดงักลา่วได้ตอบรับการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเเล้วเเละเป็นผู้ลงทนุที่
มีเครือขา่ยในธุรกิจที่บริษัทก าลงัจะด าเนินการตอ่ไปในอนาคต 

ด้วยเหตขุ้างต้น คณะกรรมการ จึงเห็นว่า การท ารายการในครัง้นีจ้ะช่วยให้บริษัทมีโอกาสในการขยาย
และต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะสง่ผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึน้
ในอนาคต 

7.7 ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจาณาและ
ตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว และมีความเห็นว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มีศกัยภาพในการลงทุน และ
สามารถลงทนุในบริษัทได้จริง 

7.8 ค ารับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ือง
ที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ โดยกระท าการหรือละเว้นการกระท าการใดอนัเป็นการไมป่ฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วและ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกคา่สินไหมทดแทนจากกรรมการคนดงักลา่วได้ แต่หาก
บริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดจะแจ้งให้บริษัทด าเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้ง  
ผู้ ถือหุ้นนัน้ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้หากการกระท า
การหรือละเว้นกระท าการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทุนนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการ
สง่คืนประโยชน์ดงักลา่วแก่บริษัทได้ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสทิธิออกเสียงรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทด าเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่
ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้ง ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียก
คืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

   
(นาย อมฤต ศขุะวณิช)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 
   

(นางสาวฉนัธนา ศรีสวสัดิ์)  
กรรมการบริหาร 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 

ข้าพเจ้า บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที ่7/2562 เมื่อวนัที่ 27 
มิถนุายน 2562 ระหวา่งเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เก่ียวกบัการลดทนุและเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน 
1.1 การลดทนุ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัท จ านวน 11,194,498.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,181,787,837.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
จ านวน 1,170,593,339.00 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทซึง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 22,388,997 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึง่เป็นหุ้นที่จดัสรรไว้เกินกว่าจ านวนที่ใช้ในการรองรับซึง่การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1)  (ทัง้นี ้หุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้ตดัลดทุนรวมจ านวน 760,786,678 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นที่ส ารอง
ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) จ านวน 409,586,956 หุ้น และเป็น
หุ้นที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2) จ านวน 351,199,722 
หุ้น) 
1.2 การเพิ่มทนุ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 349,536,985.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,170,593,339.00 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 1,520,130,324.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมอ่ีกจ านวน 699,073,970 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

 
การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน
การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั ไมเ่กิน 699,073,970 0.50 349,536,985.00 

 หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - - 
         (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 กรณีการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถดัไปทกุข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 
 กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถดัไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

 
จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม ไมเ่กิน 
351,200,000  

หุ้น 

9 หุ้นสามญั
เดิม : 2 หุ้น
สามญัใหม่ 

0.20 บาทตอ่หุ้น 
คิดเป็นมลูคา่ไม่
เกิน 70,240,000 

บาท 

ภายในเดือนกนัยายน 
2562  

(เป็นเวลา 5 วนัท าการ) 

โปรดพิจารณา
หมายเหตดุ้านลา่ง 

บคุคลในวงจ ากดั 
คือ บริษัท ทีเจดี 
จ ากดั 

ไมเ่กิน 
275,000,000 

หุ้น 

- 0.20 บาทตอ่หุ้น 
คิดเป็นมลูคา่ 
55,000,000  

บาท 

หลงัจากได้รับอนญุาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

โปรดพิจารณา
หมายเหตดุ้านลา่ง 

เพื่อรองรับการปรับ
อตัราการใช้สทิธิ 
B52-W1 และ 
B52-W2 

ไมเ่กิน 
72,873,970 หุ้น 

- - - โปรดพิจารณา
หมายเหตดุ้านลา่ง 

รวม 
ไมเ่กิน 

699,073,970 หุ้น 
 

      

            

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้
ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 23 สงิหาคม 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จ านวน 11,194,498.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,181,787,837.50 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 1,170,593,339.00 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทซึ่งเป็น
หุ้นสามญัจ านวน 22,388,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เกินกว่าจ านวนที่ใช้ใน
การรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) (ทัง้นี ้หุ้ นจด
ทะเบียนที่ไม่ได้ตัดลดทุนรวมจ านวน 760,786,678 หุ้ น แบ่งเป็นหุ้ นที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) จ านวน 409,586,956 หุ้ น และเป็นหุ้ นที่
ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2) จ านวน 
351,199,722 หุ้น)  

2. มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท จ านวน 349,536,985.00 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,170,593,339.00 บาท เป็นทนุ
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จดทะเบียนจ านวน 1,520,130,324.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่อีกจ านวน 699,073,970 
หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

3. มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 699,073,970 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 351,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนจ านวนหุ้ นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ใน
อตัราจดัสรร 9 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 2 หุ้นสามญัที่ออกใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ ในราคาเสนอขายหุ้น
ละ 0.20 บาท คิดเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 70,240,000 บาท 

 
ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทนุสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับ
ไตรมาสที่ 1/2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทจึงสามารถก าหนดราคาเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทต ่ากวา่มลูค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามมาตรา 52 ของ
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
 
ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครัง้นี ้จะเป็นการเสนอขายหุ้น
สามญัตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่ว
ทิง้ และผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิของตนได้ ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุที่เหลืออยู่ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
เกินสิทธิ (เกินสดัสว่นการถือหุ้น) ของตนตามสดัสว่นการถือหุ้นจนกว่าจะไม่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือ
เพียงพอที่จะจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นได้อีกต่อไป หรือไม่สามารถจดัสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่า
จะไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นดงักลา่วอีกตอ่ไป และในกรณีที่มีหุ้นเหลอืจากการจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจะด าเนินการขออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุ้นที่ไม่ได้จดัสรรดงักล่าว
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสดัสว่นการถือหุ้นและสง่ผล
ให้ผู้ ถือหุ้น และบคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ ถือหุ้นรายนัน้ ถือหุ้นของบริษัทรวมกนัมากกว่าร้อยละ 
25 ของสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเพิ่มทนุ ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วมีหน้าที่ต้องท า
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการใน การเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง า
กิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ”) เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นราย
ดงักลา่วได้รับยกเว้นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทตามประกาศเก่ียวกบัการเข้า
ถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 
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โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุ 
(Record Date) ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 
 
อนึ่ง สิทธิในการจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก
ต้องรอการอนมุตัิของที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 275,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ในราคาเสนอขายหุ้ นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 55,000,000 บาท โดยเสนอรขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี จ ากดั (“ผู้ลงทุน”) โดย
ผู้ลงทนุดงักลา่วมิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 
21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 15 กันยายน 
2538 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ ลงทุนตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท 
 
เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการจดัสรรให้แก่บคุคลใน
วงจ ากัดในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจ ากัดโดยที่ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 
เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (“ประกาศที่ ทจ. 
72/2558”) ดังนัน้ นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เสนอขายหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่ผู้ลงทนุในครัง้นีแ้ล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจ ากดัจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 7/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทที่จะออกให้ผู้ลงทนุในราคาเสนอขายหุ้น
ละ 0.20 บาท ในครัง้นีเ้ทียบกบัราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั
ของหุ้นของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงัไม่
น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 มิถุนายน 2562 มีมติให้เสนอวาระนีต้่อที่ประชุมวิสามญัผู้
ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (ระหว่างวนัที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึงวนัที่ 26 มิถุนายน 2562) ซึ่งเท่ากับหุ้ นละ 0.289 
บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
บคุคลในวงจ ากดัมีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าขา่ยเป็นการ
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศที่  ทจ. 72/2558 
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ดงันัน้การเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่ผู้ลงทนุนัน้ต้องได้รับการอนมุตัิ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นจ านวนรวมกนัตัง้แต่ร้อย
ละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงคดัค้านการเสนอขายหุ้นใน
ราคาดงักลา่ว  

 
นอกจากนี ้หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนเทียบกับราคาตลาดของหุ้ น
ของบริษัท ซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกัน ก่อนวนัที่เสนอขาย แล้ว
หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถั่วเฉลี่ยของหุ้น
ของบริษัทข้างต้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ ลงทุนขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้หมดภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent 
Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้ นที่ถูกสั่งห้ามขาย
ดงักลา่วได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด
ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับ
หุ้ นสามัญหรือหุ้ นบุ ริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  พ.ศ. 2558 ลงวันที่  11 
พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
 
ทัง้นี ้ภายหลงัจากการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่ผู้ลงทนุข้างต้น ผู้ลงทนุจะถือ
หุ้นจ านวน 275,000,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 12.46   ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทหลงัการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นและบคุคลในวงจ ากดัตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว 
 

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 39,509,996 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 19,754,998.00 บาท เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้
สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 
(B52-W1) โดยหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญของ
บริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) นัน้ จะเพิ่มขึน้จาก 
409,586,956 หุ้นเป็น 449,096,952 หุ้น ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ในราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมค่ านวณได้ต ่ากวา่ร้อย
ละ 90 ของราคาตลาด โดยบริษัทจะด าเนินการปรับอตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตาม
สตูรการค านวณและวิธีการท่ีระบไุว้ในเง่ือนไขการปรับสิทธิในข้อก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้บริษัทค านวณ
การปรับอตัราการใช้สทิธิและราคาการใช้สทิธิในเบือ้งต้น ดงันี ้



 

 6 

 

Warrant 

ก่อนการปรับสทิธิ หลงัการปรับสทิธิ 
อตัราการใช้สทิธิ 

(หลกัทรัพย์:
สนิทรัพย์อ้างอิง) 

ราคาใช้สทิธิ 
(บาท) 

อตัราการใช้สทิธิ 
(หลกัทรัพย์:

สนิทรัพย์อ้างอิง) 

ราคาใช้สทิธิ 
(บาท) 

B52-W1 1 : 0.6220 2.410 1 : 0.682 2.199 
 
หมายเหต:ุ ตามข้อก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1)  
ได้ก าหนดวนัในการค านวณการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทตามใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นวนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญั
ออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วนัแรกของการ
เสนอขายหุ้นสามญัออกใหม่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ดงันัน้ บริษัทจะ
ค านวณและแจ้งการปรับอตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ B52-W1 
อีกครัง้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดสทิธิดงักลา่ว 

 
การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั ง้แต่วันแรกที่ 
ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (แล้วแตก่รณี) 
 

(4) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 33,363,974 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 16,681,987.00 บาท เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้
สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 2 
(B52-W2) ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยหุ้นสามญัของบริษัทที่
จดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (B52-W2) นัน้ จะเพิ่มขึน้จาก 351,199,722 หุ้นเป็น 384,563,696 หุ้น 
ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้
ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคา
สทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ค านวณได้ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยบริษัทจะ
ด าเนินการปรับอตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามสตูรการค านวณและวิธีการที่ระบไุว้ใน
เง่ือนไขการปรับสทิธิในข้อก าหนดสทิธิ ทัง้นี ้บริษัทค านวณการปรับอตัราการใช้สทิธิและราคาการ
ใช้สทิธิในเบือ้งต้น ดงันี ้

Warrant 

ก่อนการปรับสทิธิ หลงัการปรับสทิธิ 
อตัราการใช้สทิธิ 

(หลกัทรัพย์:
สนิทรัพย์อ้างอิง) 

ราคาใช้สทิธิ 
(บาท) 

อตัราการใช้สทิธิ 
(หลกัทรัพย์:

สนิทรัพย์อ้างอิง) 

ราคาใช้สทิธิ 
(บาท) 
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B52-W2 1 : 0.2000 7.50 1 : 0.219 6.845 

หมายเหต:ุ ตามข้อก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 2 
(B52-W2)  ได้ก าหนดวนัในการค านวณการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิในการ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นวนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสิทธิ
ในการจองซือ้หุ้นสามญัออกใหมใ่นกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) 

และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัออกใหมใ่นกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั ดงันัน้ บริษัทจะค านวณและแจ้งการปรับอตัราการใช้สิทธิและราคาการ
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ B52-W2 อีกครัง้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิดงักลา่ว 

 

การเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สทิธิและราคาการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ 
ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหมก่รณีท่ีเป็นการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
(แล้วแตก่รณี) 
 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 1/2562 เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น
และบคุคลในวงจ ากดัข้างต้น เช่น ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวนัจองซือ้และวนัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน  การจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ การช าระคา่หุ้น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่
เก่ียวกบัการจองซือ้และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

(ข) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีอ านาจ
ในด าเนินการตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้องกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุข้างต้น รวมถึง
แตไ่มจ่ ากดัเพียงการจดัเตรียม การลงนาม การยื่นค าขออนญุาตและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการขอ
อนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงต่อหน่วยงานใดๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและ
สมควรเพื่อให้การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการ
ถือหุ้นและบคุคลในวงจ ากดัของบริษัทส าเร็จลลุว่งไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.1.1 การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น 

กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิง้และบริษัทจะด าเนินการขออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุ้นท่ีไมไ่ด้จดัสรร
ดงักลา่วตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
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2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

ผู้ ถือหุ้นเดิม หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้
สทิธิของใบแสดงสทิธิในการซือ้
หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสทิธิได้ 

หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ประชาชน หุ้นสามญั - - - 
 หุ้นบริุมสิทธิ - - - 
บคุคลในวงจ ากดั หุ้นสามญั - - - 
 หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

         1/ ร้อยละตอ่ทนุช าระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate  

3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 23 สงิหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Sapphire Suite ชัน้ 7 โรงแรม
โนโวเทล กรุงเทพ แพลททินัม่ ถนนเพชรบรีุ แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดย 

 
 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัที่................................. จนกว่า

การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 
 
 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record date) ในวนัที ่11 กรกฎาคม 2562 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         

4.1 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดจาก ก.ล.ต.ตามที่ก าหนดใน
ประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบก าหนด
วตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ 

4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.3 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เพื่อให้บริษัทมีความมัน่คงทางการเงินและเพื่อน าเงินทนุมาใช้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมและลงทนุในเทคโนโลยี
ใหมท่ี่จ าเป็นในการเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงานและการแข่งขนัในธุรกิจที่บริษัทด าเนินงานอยูซ่ึ่งเป็นธุรกิจเก่ียวกบัการ
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เป็นตวัแทนรับช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิคส์ และการเป็นตวักลางในการรวมและแลกคะแนน (point) จากบตัรเครดิตของสถาบนั
การเงินต่างๆ รวมทัง้การท าธุรกิจซือ้ขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) นอกจากนี ้บริษัทมีแผนที่จะขยายและต่อยอดการ
ด าเนินธุรกิจในด้านขนส่งสินค้าเพื่อให้ครอบคลมุการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ ใช้บริการได้อยา่งรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมยัใหม่ โดยวตัถปุระสงค์ของการออกหุ้น เพิ่ม
ทนุและแผนการใช้เงินมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.) บริษัทมีแผนใช้เงินประมาณ 30,000,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 23.96 ของจ านวนเงินที่ได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ภายในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 เพื่อใช้ลงทนุขยายและต่อยอดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business) และธุรกิจซือ้ขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) ภายใต้แบรนด์ทันใจ 
(“ทันใจ”) และเพื่อใช้ลงทนุในการสร้างและบริหารจดัการระบบอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม (Electronic-Platform) 
ของแบรนด์ทนัใจ  ซึ่งจะให้บริการการจ่ายบิล/เติมเงิน สมุดแจ้งรายการสินค้า (Sales Catalog) สมุดแจ้งรายการ
สนิค้าในระบบออนไลน์ (E-Catalog) การผอ่นจ่ายสนิค้าประเภทเคร่ืองไฟฟ้า การใช้บริการบตัรสวสัดิการแหง่รัฐ การ
ขอสนิเช่ือของลกูค้ารายยอ่ย เป็นต้น  

นอกจากนี ้บริษัทมีแผนที่จะน าเงินจากการเพิ่มทุนในจ านวนข้างต้นมาใช้ในการลงทุนในการพัฒนาและบริหา ร
จดัการเครือข่ายร้านค้าปลีก (ร้านโชว์ห่วย) จ านวนกว่า 120,000 ร้านค้าที่ตัง้อยู่ทัว่ประเทศให้เข้าเป็นสมาชิกของ
บริษัทและเครือข่ายของบริษัท โดยบริษัทมีแผนและเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ
จดัการและบริหารร้านค้าปลีกทัว่ประเทศดงักลา่วเพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายร้านค้าปลีกที่แข็งแรงและใหญ่ที่สดุของ
ประเทศไทย  

นอกจากนี ้บริษัทมีแผนจะใช้เงินเพิ่มทนุในสว่นนีใ้นการพฒันาซอฟแวร์และแอปพลเิคชนัในการบริหารจดัการร้านค้า
แบบครบวงจร รวมถึงการลงทนุเพื่อให้ได้มาซึง่อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น เคร่ืองคิดเงินอตัโนมตัิ เคร่ืองรูดบตัรที่สามารถ
สร้างรายได้ให้แก่บริษัทและร้านค้าสมาชิกได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

2.) บริษัทมีแผนใช้เงินประมาณ 30,000,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 23.96 ของจ านวนเงินที่ได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน ภายในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562  เพื่อใช้ลงทนุในธุรกิจขนสง่และกระจายสินค้าภายใต้แบรนด์
ทนัใจโลจิสติกส์ เพื่อขยายและต่อยอดการด าเนินธุรกิจในด้านขนสง่สินค้าให้ครอบคลมุการด าเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาดและ
เทคโนโลยีสมยัใหม ่(Distribution E-Platform)   

ในการด าเนินธุรกิจขนสง่และกระจายสนิค้านี ้บริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ บริษัท ทีเจดี จ ากดั เป็นนกัลงทนุเชิงกลยทุธ์ 
(Strategic Investor) มีผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในธุรกิจค้าปลกี-สง่แบบครบวงจร และเป็นผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางการค้าทัง้ทางตรงและ/หรือทางอ้อมกับร้านค้าช าค้าปลีก จ านวนกว่า 120,000 ร้านค้า ที่ตัง้
กระจายอยู่ในทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ ทัง้นีบ้ริษัทเล็งเห็นว่า นกัลงทนุดงักล่าวจะมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมให้
บริษัทสามารถก่อตัง้เครือข่ายร้านค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจรได้ส าเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ ข้อมูล
รายละเอียดของบริษัท ทีเจดี จ ากดัและผู้ ถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นและบคุคลในวงจ ากดั  

3.) บริษัทมีแผนใช้เงินสว่นท่ีเหลอืประมาณ 65,240,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 52.08 ของจ านวนเงินท่ีได้รับจาก
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทอาจพิจารณาด าเนินการไปในแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบับริษัทและผู้ ถือ
หุ้นในการพิจารณาปรับเปลีย่นงบประมาณตามความเหมาะสมให้ก่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
6.1 บริษัทมีแหลง่เงินทนุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานในธุรกิจเดิมและลงทนุในธุรกิจใหม่ที่สามารถต่อยอดจาก

ธุรกิจเดิม 
6.2 บริษัทจะมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ทีเจดี จ ากดั ที่เป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจค้าปลีก-สง่แบบครบ

วงจร และเป็นผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางการค้าทัง้ทางตรงและ/หรือทางอ้อมกบัร้านค้าช าค้าปลีก จ านวนกว่า 120,000 
ร้านค้า ท่ีตัง้กระจายอยูใ่นทัว่ทกุภมูิภาคของประเทศ 

6.3 บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึน้เนื่องจากหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัทลดลง 
6.4 บริษัทมีเงินทนุหมนุเวียนเพื่อใช้การด าเนินงานและวา่จ้างบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสนบัสนนุธุรกิจของ

บริษัท 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
7.1 นโยบายเงินปันผล โดยหากบริษัทมีก าไรจากการด าเนินงาน ผู้ ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จากเงินปันผลที่จะได้รับ ทัง้นี ้มติ

ของคณะกรรมการบริษัทที่อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็น
การจ่ายปันผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ และจะด าเนินการ
รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชุมตอ่ไป 

7.2 ภายหลังจากที่ผู้ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นีไ้ด้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ผู้ ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อทางบริษัทได้มีการอนมุตัิและ
ประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

- ไมม่ี - 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2562 27 มิถนุายน 2562 
2 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญั

ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 (Record Date) 
11 กรกฎาคม 2562 

3 วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 23 สงิหาคม 2562 
4 จดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน และแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิ

กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนันบัแต ่                             

วนัที่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ 
5 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่สทิธิในการจองซือ้หุ้น

เพิ่มทนุ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) 
11 กรกฎาคม 2562 

6 ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Right Offering) แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้
เงินทนุ 

หลงัจากได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น 

7 ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัแบบ หลงัจากได้รับอนญุาตจากส านกังาน
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ก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ แตต้่องไมเ่กิน 3 เดือนนบัจาก
วนัที่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ 

8 จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วกบักรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบันบัแตว่นัที่บริษัทได้รับ
ช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุครบตามจ านวน 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 ลายมือช่ือ.......................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
 (นายอมฤต ศขุะวณิช) 
 ต าแหนง่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 

 ลายมือช่ือ............................................กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
 (นางสาวฉนัธนา ศรีสวสัดิ์) 
 ต าแหนง่ กรรมการบริหาร 


