
  
 

 

1 

 

เลขท่ี NEX-CS03/2562 

 17 กรกฎาคม 2562 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการ
เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562  

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เอกสารแนบ 1. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
2. สารสนเทศการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน  

บริษทั เน็กซ์ พอยท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 
3/2562 ประชุมเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงไดพิ้จารณาและอนุมติัในเร่ืองส าคญั ดงัน้ี 

1. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1.1 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 232,005,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 232,005,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 464,010,000 บาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่
เกิน 232,005,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) รวมทั้งการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษทัฯ ขอ้ 4. (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  

1.2 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 232,005,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุน้ท่ีแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
ในอตัราส่วนการจดัสรรหุ้น 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยเศษ
ของหุน้ใหปั้ดท้ิง  

ในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ี
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ขา้งตน้ บริษทัฯ ไดพิ้จารณาก าหนดตามราคาตลาดของหุ้น บริษทัฯ โดยก าหนด
ส่วนลดประมาณร้อยละ 70.47 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหเ้สนอวาระเร่ืองการเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณา ในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 (กล่าวคือ ระหว่างวนัท่ี 25 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562) 
ซ่ึงเท่ากบั 3.39 บาทต่อหุน้ (ขอ้มูลจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย)  



  
 

 

2 

 

ผูถื้อหุ้นอาจจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราท่ีก าหนดไวข้้างต้นได้
(Oversubscription) โดยท่ีผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิกต่็อเม่ือมีหุน้
เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหก้บัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights 
Offering) ในคร้ังน้ี ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ในรอบแรกแลว้ บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือเกิน
กว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกนักบัหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรตามสิทธิ ซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้นเดิมท่ี
ประสงคจ์ะจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากบัหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น 
บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิและช าระค่าจองซ้ือหุน้ดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตาม
จ านวนท่ีแสดงความจ านงจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 

(ข) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษทัฯ จะ
จดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน า
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุน้ท่ี
เหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุ้นท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
จดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง ทั้ งน้ี จ านวนหุ้นท่ีจะ
ไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจอง
ซ้ือแลว้ 

(2) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข) (1) ให้ท าการจดัสรร
ให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงัได้รับการจัดสรรไม่ครบตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยน าสัดส่วน
การถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายนั้นคูณดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือ
จะไดเ้ป็นจ านวนหุ้นท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร 
ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง โดยจ านวนหุ้นท่ีจะไดรั้บการ
จดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ 
ทั้งน้ี ให้ด าเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้น้ี 
จนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 
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ทั้งน้ี การจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะตอ้ง
ไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้รายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ของผูถื้อหุน้รายดงักล่าว) ถือหุน้ของบริษทัฯ ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก) ในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) 
ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้
ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เวน้แต่ผูถื้อหุ้นราย
ดงักล่าวไดรั้บยกเวน้การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศท่ี ทจ. 12/2554) หรือ 

(ข) ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ 

และในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะด าเนินการขออนุมติัการลด
ทุนจดทะเบียนโดยตดัหุน้ท่ีไม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 4 กนัยายน  2562 อย่างไรกดี็ การก าหนดสิทธิ
ในการจองซ้ือหุน้และไดรั้บการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

1.3 ในการด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือรอง
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/
หรือรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอ
ขายหลกัทรัพยภ์ายใตก้ฎหมายไทย ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของ
บริษทัฯ รายใด หากการด าเนินการดงักล่าวจะท าใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัผิดกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ  

(ข) ก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลง วิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น จดัสรรในคราว
เดียวทั้งจ านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา หรือ
รายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอ่ืน ๆ เช่น เปล่ียนแปลงวนัก าหนดสิทธิรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทนของ
หน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไดทุ้ก
ประการ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(ง) จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กบั
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียน เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) และ
สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน เอกสารแนบ 1 - 2 ตามล าดบั) 

2. อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั จากเดิม 48 ขอ้ เป็น 55 ขอ้ เพ่ือรองรับธุรกิจใน
อนาคตของบริษทั รวมทั้ งการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3. (เร่ืองวตัถุประสงค์) เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ   

3. อนุมติัก าหนดวาระการประชุม วนั เวลา และสถานท่ีส าหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
1/2562 ในวนัพุธท่ี 28 สิงหาคม  2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม  Library Function Roomโรงแรมเอทสั บางกอก 
เลขท่ี 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 และมอบอ านาจให้รองประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารมีอ านาจในการเปล่ียนแปลง แกไ้ข วนั เวลา สถานท่ีประชุม รวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์ และ/หรือ ผลกระทบท่ีมีต่อ
บริษทัฯ เป็นส าคญั โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 23 เมษายน 2562 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ 
บริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และ ข้อ 4 เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัและการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทั 

วาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 
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4. อนุมติัก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 
(Record Date) ในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 และมอบหมายให้รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึง
ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอ านาจในการพิจารณาแกไ้ขวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ เพ่ือการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณา
ประโยชน ์และ/หรือ ผลกระทบท่ีมีต่อบริษทัฯ เป็นส าคญั 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายคณาวฒิุ วรรทนธีรัช) 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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(F53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
บริษทั เน็กซ์ พอยท์ จ ากดั (มหาชน) 

วนัที่ 17 กรกฎาคม 2562 

ขา้พเจา้ บริษทั เน็กซ์ พอยท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที่  
3/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 เก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทุนและการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม
ทุน ดงัต่อไปน้ี 

1.  การเพิม่ทุน 

1.1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติใหน้ าเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 เพ่ือพิจารณา
อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 232,005,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
232,005,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 464,010,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่
เกิน 232,005,000  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท รวมทั้งส้ิน 232,005,000  บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนใน
ลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น
การใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 
 

232,005,000 หุน้ 1.00 232,005,000 

 
หุน้บุริมสิทธิ - - - 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 

(General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

2. การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 232,005,000  หุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท รวม 232,005,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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2.1 รายละเอยีดการจดัสรร 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขายต่อหุ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ผู ้ ถื อ หุ้น เ ดิมของบริษัทฯ  ตาม
สัดส่วนการถือหุ ้น ที่ผู ้ถือ หุ ้นแ ต่
ละรายถืออยู ่(Rights Offering)  

ไม่เกิน 
232,005,000 หุน้ 

1 หุน้สามญั
เดิม ต่อ 1 หุน้
สามญัเพ่ิมทุน 

1.00 โปรดพิจารณา
หมายเหตุ 1-5 
ทา้ยตาราง 

หมายเหตุ 

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 232,005,000 หุ้น ใน
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อ
หุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรรหุน้ 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน 
โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 1.00 บาท โดยเศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง 

ในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุน้ท่ี
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ขา้งตน้ บริษทัฯ ไดพิ้จารณาก าหนดตามราคาตลาดของหุ้นบริษทัฯ โดย
ก าหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 70.47  ของราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง  15 ว ันท าการติดต่อกัน ก่อนวันท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหเ้สนอวาระเร่ืองการเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาใน
วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 (กล่าวคือ ระหว่างวนัท่ี 25 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562) ซ่ึงเท่ากบั 3.39 บาท 
(ขอ้มูลจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรัพยฯ์) 

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 อยา่งไรกดี็ การก าหนดสิทธิ
ในการจองซ้ือหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้  

3. ผู ้ถือหุ้นอาจจอง ซ้ือหุ้นสามัญเ พ่ิมทุนเ กินกว่า สิทธิของตนตามอัตรา ท่ีก าหนดไว้ข้า งต้นได้ 
(Oversubscription) โดยท่ีผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 
ก็ต่อเม่ือมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมด
แลว้เท่านั้น 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในคร้ังน้ี ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการ
ถือหุน้ในรอบแรกแลว้ บริษทัฯจะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงค์จะ
จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกนักบัหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรตามสิทธิ ซ่ึง
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รวมถึงผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัฯ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากบัหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซ้ือหุ้น
ดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 

(ข) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในรอบแรกนอ้ยกวา่หุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ บริษทัฯ 
จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสัดส่วน
การถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือ จะไดเ้ป็น
จ านวนหุ้นท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษ
ของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นท้ิง ทั้งน้ี จ านวนหุน้ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวน
หุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ 

(2) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข) (1) ใหท้ าการจดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้
จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่
สิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นท้ิง โดย
จ านวนหุน้ท่ีจะไดร้ับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถ้ือหุน้แต่ละรายจองซ้ือและ
ช าระค่าจองซ้ือแลว้ ทั้งน้ี ใหด้ าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามวิธีการ
ในขอ้น้ี จนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

4. การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามขอ้ 3 ไม่วา่กรณีใดจะตอ้งไม่ท าให้
ผูถื้อหุน้รายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ของผูถื้อหุน้รายดงักล่าว) ถือหุน้ของบริษทัฯ ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก) ในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ 
ทจ. 12/2554”) (เวน้แต่ผูถื้อหุน้รายดงักล่าวไดรั้บยกเวน้การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ
กิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศท่ี ทจ. 12/2554) หรือ 
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(ข) ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัดการถือหุ้นของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นข้อบังคับของ
บริษทัฯ 

และในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะด าเนินการขออนุมติัการลดทุนจด
ทะเบียนโดยตดัหุน้ท่ีไม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

5. ในการด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือรองประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งและมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษทัและ/
หรือรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายหลกัทรัพยภ์ายใตก้ฎหมายไทย ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้น
เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ รายใด หากการด าเนินการดงักล่าวจะท าใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติั
ผิดกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ  

(ข) ก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลง วิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น จดัสรรในคราวเดียวทั้ง
จ านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการ
ช าระราคา หรือรายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอ่ืน ๆ เช่น เปล่ียนแปลงวนัก าหนด
สิทธิรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผอ่นผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทน
ของหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนไดทุ้กประการ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วน
การถือหุน้ ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ง) จดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

2.2 การด าเนินการของบริษทัฯ กรณีที่มเีศษของหุ้น 

ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นท้ิงทั้งจ านวน 
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3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัพุธ ท่ี 28  สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุม Library Function Roomโรงแรมเอทสั บางกอก  เลขท่ี 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ คร้ังท่ี 1/2562 (Record Date) ในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 และมอบอ านาจใหร้องประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งและมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษทัและ/หรือรองประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอ านาจในการเปล่ียนแปลง แกไ้ข วนั เวลา สถานท่ีประชุม รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 และมีอ านาจในการพิจารณาแกไ้ขวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์ และ/หรือ ผลกระทบท่ีมี
ต่อบริษทัฯ เป็นส าคญั 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน / จดัสรรหุ้นเพิม่ทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้องและเง่ือนไขการขออนุญาต 

4.1 บริษทัฯ จะยื่นค าขอจดทะเบียนเพ่ิมทุน แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ และเปล่ียนแปลงทุน
ช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บริษทัฯ จะยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมติัให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่  

ในกรณีท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ี
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในคร้ังน้ีมีผูจ้องซ้ือเต็มจ านวน บริษทัฯ จะสามารถระดมทุนไดเ้ป็น
จ านวนประมาณ 232 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ มีแผนท่ีจะน าเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีไปใช้
ดงัต่อไปน้ี 

5.1  ลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการรถยนต์โดยสารให้เช่าด าเนินงานระยะยาว 
(Operating Lease) การจดัหารถยนต ์(Fleet Procurement) การออกแบบและปรับแต่งรถยนตต์าม
ความต้องการของลูกค้า (Fleet Tailored Modification) การซ่อมและบ ารุงรักษารถ (Fleet 
Maintenance) การให้บริการรถทดแทน (Replacement Cars) การให้เช่าทางการเงิน (Financial 
Lease) และธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง ของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อยของบริษทัฯ จ านวน
ประมาณ 130 ลา้นบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2562  

5.2  ช าระคืนหน้ีเดิมใหก้บัสถาบนัการเงินจ านวนประมาณ 50 ลา้นบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2562 
5.3  ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ จ านวนประมาณ 52 ลา้นบาท 
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 6. ประโยชน์ที่บริษทัฯ จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน / จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน  

6.1 บริษทัฯ จะมีเงินทุนส าหรับการลงทุนในธุรกิจรถโดยสารใหเ้ช่าของบริษทัฯ หรือ บริษทัย่อยของ
บริษทัฯ ซ่ึงจะช่วยบริษทัฯ มีกระแสเงินสดรับ และมีผลก าไรอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

6.2 การช าระคืนหน้ีเดิมใหก้บัสถาบนัการเงินจะช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถลดค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 
6.3 บริษทัฯ จะมีสภาพคล่องมากข้ึนจากเงินทุนหมุนเวียนท่ีไดรั้บจากเงินเพ่ิมทุน 
ทั้งน้ี  แผนการใชเ้งินเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ขา้งตน้ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบนัในการจดัสรรเงินท่ีไดจ้าก
การเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี อยา่งไรกต็าม จ านวนหุน้ท่ีมีการจองซ้ือและช าระเงินจริงอาจมีจ านวน
นอ้ยกวา่จ านวนหุน้ท่ีบริษทัฯ ประสงคจ์ะเสนอขาย (กล่าวคือ จ านวน 232,005,000 หุน้) ซ่ึงอาจท าใหบ้ริษทั 
ไดรั้บเงินนอ้ยกวา่ 232 ลา้นบาท ในกรณีดงักล่าว แผนการใชเ้งินเพ่ิมทุนของบริษทัฯ อาจแตกต่างไปจาก
แผนการใชเ้งินท่ีระบุไวใ้นวรรคขา้งตน้ 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน / จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ การจ่ายเงินปัน
ผลจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความ
จ าเป็นอ่ืนใดในอนาคตและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทัฯ  

ผูจ้องซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษทัฯ เร่ิมตั้งแต่ผู ้
จองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ แลว้ โดยมีช่ือปรากฏ
เป็นผูถื้อหุ้นในทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี 
เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.2 อ่ืนๆ 

-ไม่มี- 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรร
หุ้นเพิม่ทุน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
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9. ตารางเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษทัฯ มมีตใิห้เพิม่ทุน / จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

การด าเนินการ วนั / เดือน / ปี 

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2562 มีมติเร่ืองการเพ่ิม
ทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน 

17 กรกฎาคม 2562 

2. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2562 (Record Date) 

1 สิงหาคม 2562 

3. วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 28 สิงหาคม 2562 

4. ด าเนินการจดทะเบียนมติเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ กบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ี 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั 

5. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
(Record Date)  

4 กนัยายน  2562 

6. ระยะเวลาการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน วนัท่ี 19 - 25 กนัยายน 2562  
(รวม 5 วนัท าการ) 

7. จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั หลงัส้ินสุด
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิจองซ้ือ

หุน้เพ่ิมทุน 
บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

   

 นายคณาวฒิุ วรรทนธีรัช 
 รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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สารสนเทศการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

บริษทั เน็กซ์ พอยท์ จ ากดั (มหาชน) 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั  เน็กซ์ พอยท ์ จ ากดั  (มหาชน) (“บริษ ัทฯ” )  ค ร้ังที ่   
3/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 232,005,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 232,005,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 464,010,000 บาท โดยออก
หุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 232,005,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท รวมทั้งส้ิน 232,005,000 บาท 
โดยจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 232,005,000  หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรรหุน้ 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 
หุน้สามญัเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยบริษทัฯ จะน าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไปนั้น  

ทั้งน้ี ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็นเร่ืองที่มีนยัส าคญั  บริษทัฯ จึงไดจ้ดัเตรียม
สารสนเทศท่ีเป็นสาระส าคัญต่อการตัดสินใจของผู ้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี 
ทจ.  73/2558 เร่ือง รายการในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเพ่ือขออนุมติัการออกและเสนอ
ขายหลกัทรัพย ์(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. รายละเอยีดของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ 
(Rights Offering) โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 232,005,000 หุ้น ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถือ
อยู่ (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรรหุ้น 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยมีราคา
เสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท 

ในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีแต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ขา้งตน้ บริษทัฯ ไดพิ้จารณาก าหนดตามราคาตลาดของหุ้นบริษทัฯ โดย
ก าหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 70.47 ของราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย ้อนหลัง  15 ว ันท าการติดต่อกัน ก่อนวันท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหเ้สนอวาระเร่ืองการเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา ใน
วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 (กล่าวคือ ระหว่างวนัท่ี 25 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562) ซ่ึงเท่ากบั 3.39 บาท 
(ขอ้มูลจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรัพยฯ์) 

ผู ้ถือหุ้นอาจจอง ซ้ือหุ้นสามัญเ พ่ิมทุนเ กินกว่า สิทธิของตนตามอัตรา ท่ีก าหนดไว้ข้า งต้นได้ 
(Oversubscription) โดยท่ีผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 
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ก็ต่อเม่ือมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมด
แลว้เท่านั้น 

ในการจดัสรรหุ ้นสามญัเพิ่มทุนให้กบัผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ ้น (Rights 
Offering) ในคร้ังน้ี ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในรอบแรกแลว้ บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าวให้กบัผูถื้อ
หุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกนักบัหุ้นท่ีไดรั้บการ
จดัสรรตามสิทธิ ซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีเป็น
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(ก) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ 
(Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากบัหุน้ที่ผูถ้ือหุน้เดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตาม
สัดส่วนการถือหุน้ บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูที้่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิและ
ช าระค่าจองซ้ือหุน้ดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 

(ข) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ 
(Rights Offering) ในรอบแรกนอ้ยกว่าหุ้นท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือ
หุน้ บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสัดส่วน
การถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือ จะได้
เป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมี
เศษของหุน้ใหป้ัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง ทั้งน้ี จ านวนหุ้นท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ 

(2) ในกรณีท่ียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข) (1) ใหท้ าการจดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้
จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม
ของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซ้ือ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดร้ับจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของ
หุน้นั้นทิ้ง โดยจ านวนหุน้ท่ีจะไดร้ับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถ้ือหุน้แต่ละ
รายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ ทั้งน้ี ใหด้ าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกิน
กว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้น้ี จนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 
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ทั้งน้ี การจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ท าให้
ผูถื้อหุน้รายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ของผูถื้อหุน้รายดงักล่าว) ถือหุน้ของบริษทัฯ ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก) ในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามท่ี
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ 
ทจ. 12/2554”) (เวน้แต่ผูถื้อหุน้รายดงักล่าวไดรั้บยกเวน้การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ
กิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศท่ี ทจ. 12/2554) หรือ 

(ข) ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัดการถือหุ้นของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นข้อบังคับของ
บริษทัฯ 

และในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะด าเนินการขออนุมติัการลดทุนจด
ทะเบียนโดยตดัหุน้ท่ีไม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

ในการด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือรองประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/

หรือรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหลกัทรัพยภ์ายใตก้ฎหมายไทย ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพ่ิม
ทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ รายใด หากการด าเนินการดงักล่าวจะท าใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัผิด
กฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ  

(ข) ก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลง วิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น จดัสรรในคราวเดียวทั้ง
จ านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการ
ช าระราคา หรือรายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอ่ืน ๆ เช่น เปล่ียนแปลงวนัก าหนด
สิทธิรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผอ่นผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทน
ของหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการ
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จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนไดทุ้กประการ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วน
การถือหุน้ ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ง) จดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

2. วตัถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิม่ทุนและแผนการใช้เงนิ  

 ในกรณีท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ี
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในคร้ังน้ีมีผูจ้องซ้ือเต็มจ านวน บริษทัฯ จะสามารถระดมทุนไดเ้ป็น
จ านวนประมาณ 232 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ จะน าเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีไปใชด้งัต่อไปน้ี  

- ลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการรถยนต์โดยสารให้เช่าด าเนินงานระยะยาว 

(Operating Lease) การจดัหารถยนต์ (Fleet Procurement) การออกแบบและปรับแต่งรถยนต์

ตามความตอ้งการของลูกคา้ (Fleet Tailored Modification) การซ่อมและบ ารุงรักษารถ (Fleet 

Maintenance) การใหบ้ริการรถทดแทน (Replacement Cars) การใหเ้ช่าทางการเงิน (Financial 

Lease) และธุรกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง ของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อยของบริษทัฯ จ านวน

ประมาณ 130 ลา้นบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2562  

- ช าระคืนหน้ีเดิมใหก้บัสถาบนัการเงินจ านวนประมาณ 50 ลา้นบาท ภายในไตรมาส 4 ปี 2562 

- ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ จ านวนประมาณ 52 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี แผนการใชเ้งินเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ขา้งตน้ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบนัในการจดัสรรเงินท่ีได้
จากการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในคร้ังน้ี อย่างไรก็ตาม จ านวนหุน้ท่ีมีการจองซ้ือและช าระเงินจริงอาจมี
จ านวนนอ้ยกวา่จ านวนหุน้ท่ีบริษทัฯ ประสงคจ์ะเสนอขาย (กล่าวคือจ านวน 232,005,000  หุน้) ซ่ึงอาจท า
ให้บริษทัฯ ไดร้ับเงินนอ้ยกว่า 232 ลา้นบาท ในกรณีดงักล่าว แผนการใชเ้งินเพิ่มทุนของบริษทัฯ อาจ
แตกต่างไปจากแผนการใชเ้งินท่ีระบุไวใ้นวรรคขา้งตน้ 

3. ผลกระทบที่มต่ีอผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพิม่ทุน  

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษทัฯ ข้ึนอยูก่บัปริมาณการใช้
สิทธิซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมแต่ละราย หากผูถื้อหุน้เดิมทุกรายไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้เพ่ิมทุนเลย
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จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ แต่หากผูถื้อหุ้นเดิมทุกรายใชสิ้ทธิตามท่ีมีอยู่ครบทั้ง
จ านวนหุ้นของบริษทัฯ จะมีผลกระทบต่อราคาซ่ึงจะลดลงในอตัราร้อยละ 35.23 โดยสามารถ
ค านวณผลกระทบ ไดด้งัน้ี 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
= 3.39 – 2.19 
 3.39 

= ร้อยละ 35.23 

โดยท่ีราคาตลาดหลงัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ เท่ากบั 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้สามญั RO x จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO) 
 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO  

= (3.39 x 232,005,000) + (1.00 x 232,005,000) 
 232,005,000  + 232,005,000 

= 2.19 

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากบั ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ
ติดต่อกันก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 
(กล่าวคือ ระหว่างวนัท่ี 25 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562) (ขอ้มูลจาก SETSMART ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์) ซ่ึงเท่ากบั 3.39 บาท]  

3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมทุกรายใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนตาม
สิทธิท่ีมีอยู่ครบทั้ งจ านวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุ้นบริษัทฯ 
(Control Dilution) และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนเลย บริษทัฯ จะ
ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตดัหุน้สามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจากการเสนอ
ขายท้ิงท าใหจ้ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ไม่เปล่ียนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียง
ของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (Control Dilution) 
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แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเลือกท่ีจะไม่ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิตนมีอยู่เลย และ
ผูถ้ือหุ้นอื่นใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีมีอยู่ และ/หรือ จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนครบทั้ งจ านวน จะเกิดผล
กระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ (Control Dilution) โดยผูถื้อหุ้นเดิมจะมีสิทธิ
การออกเสียงของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ลดลงประมาณ ร้อยละ 50.00 โดยสามารถค านวณไดด้งัน้ี 

 

 

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution)  

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมทุกรายใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนตาม
สิทธิท่ีมีอยู่ครบทั้งจ านวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผูถื้อหุ้น (Earnings per share 
dilution) โดยผูถื้อหุน้เดิมจะมีส่วนแบ่งก าไรของผูถื้อหุน้ลดลงประมาณ ร้อยละ 50 โดยสามารถ
ค านวณไดด้งัน้ี 

 

 

  EPS ก่อนเสนอขาย 

 

 

 

 

      = (0.3023) บาทต่อหุน้ 

  

= จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 
 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 
= 232,005,000 
 232,005,000  + 232,005,000 

= ร้อยละ 50.00  

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 

= ก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัรวม 4 ไตรมาสยอ้นหลงั  
 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้  

= (70,129,310) 
 232,005,000   
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 EPS หลงัเสนอขาย 

 

 

 

 

     = (0.1511)  บาทต่อหุน้ 

 EPS Dilution  

 

 

     =    ร้อยละ 50  

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิม่ทุน 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า บริษทัฯ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนและออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights 
Offering) ในคร้ังน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ มีแผนท่ีประกอบธุรกิจรถยนตโ์ดยสารใหเ้ช่า ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
มีเงินลงทุนในการจดัหาซ้ือรถโดยสารจ านวนมาก เพื่อรองรับในการประกอบธุรกิจ โดยเงินท่ี
ไดรั้บจากการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวจะน าไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงค์ ตามรายละเอียดท่ีกล่าว
มาในขอ้ 2 ขา้งตน้ 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษทัฯ คาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) รวมทั้งไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน

= ก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัรวม 4 ไตรมาสยอ้นหลงั 
 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 

= (70,129,310) 
 464,010,000    

= (0.3023)  - (0.1511)   
 (0.3023) 
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ตุลาคม 2562 โดยบริษทัฯ จะน าเงินท่ีไดรั้บการจากการเพ่ิมทุนดงักล่าว ไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงค์ 
ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้  

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะ
ด าเนินการ รวมทั้งความเพยีงพอของแหล่งเงนิทุนในกรณีที่เงนิได้จากการเสนอขาย 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ทั้งหมด เน่ืองจากบริษทัมีแผนท่ีจะน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุน
คร้ังน้ีไปประกอบธุรกิจรถโดยสารใหเ้ช่าซ่ึงจะช่วยสร้างกระแสเงินสดและก าไรให้กบับริษทั
อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ออกและเสนอขายในคร้ังน้ีมีผูจ้องซ้ือเต็ม
จ านวน บริษทัฯ จะสามารถระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 232 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัมีแผนท่ีจะ
ใชเ้งินประกอบธุรกิจรถโดยสารใหเ้ช่าเพื่อการพาณิชยภ์ายในไตรมาส 4 ปี 2562 ประมาณ 130 
ลา้นบาท  

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงินหรือ
โครงการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตาม
สัดส่วน (Rights Offering) เป็นการด าเนินการตามแผนการจดัหาแหล่งเงินทุนของบริษทัฯ ซ่ึงจะ
ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถน าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงค ์ตามรายละเอียดท่ีกล่าว
มาในขอ้ 2 ขา้งตน้ได ้ซ่ึงการด าเนินการตามท่ีกล่าวมาน้ีจะเป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ ในการสร้าง
กระแสเงินสดและก าไรอย่างต่อเน่ืองในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.  ค ารับรองของคณะกรรมการบริษทัฯ เกีย่วกบัการเพิม่ทุน 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษทัฯ ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน โดยกระท าการ หรือละเวน้การกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบติั
หน้าท่ีดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษทัฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก
กรรมการคนนั้นได ้แต่หากบริษทัฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจะแจง้ให้บริษทัฯ ด าเนินการเรียกร้องได ้และหาก
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บริษทัฯ ไม่ด าเนินการตามท่ีผูถื้อหุน้แจง้ ผูถื้อหุน้นั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคน
ดงักล่าวแทนบริษทัฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) นอกจากน้ี หากการกระท าการหรือละเวน้กระท าการใดของกรรมการอนัเป็นการไม่ปฏิบติั
หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย
ความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนนั้นเป็น
เหตุใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษทัฯ อาจฟ้องเรียก
ใหก้รรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงักล่าวแก่บริษทัฯ ได ้หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิ
ออกเสียงรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัจะแจง้ให้บริษทัฯ 
ด าเนินการดงักล่าวได ้ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่ด าเนินการตามท่ีผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ ผู ้
ถือหุน้ดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษทัฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบัน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
   

(นายคณาวฒิุ วรรทนธีรัช) 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 


