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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 
 

ข้าพเจ้า บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 6/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 น. เก่ียวกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน และการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
1.  การเพิ่มทุน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 7,780,590,264.25 บาท เป็น 
11,037,670,000  บาท แบ่งออกเป็น 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 4.75 บาท โดยออกหุ้นสามัญ 
จ านวน 685,700,997 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท รวม 3,257,079,735.75 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนใน
ลกัษณะดงันี ้
 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 685,700,997  4.75 3,257,079,735.75 
       การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - - 
       (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
 
2.  การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวน 685,700,997 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น
ละ 4.75 บาท รวม 3,257,079,735.75 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร   
 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตรา 
ส่วน 

ราคาขาย  
(บาท/หุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮล
ดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“FPHT”) 
ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ Frasers 
Centrepoint Limited (“FCL”) 

685,700,997  - 7.25 ภายในระยะเวลา 3 
เดือน ภายหลงั
ได้รับอนมุตัิจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ 

โปรดดหูมาย
เหต ุ1, 2 และ 

3 
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หมายเหต ุ:   1.  FCL เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษัทฯ โดยมีรายละเอียดความสมัพนัธ์ปรากฏในสารสนเทศรายการท่ี
เก่ียวโยงกัน กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

 2. ราคาเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ FPHT เป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” 
หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัสิบห้า
วนัท าการติดต่อกัน ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถื อหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2558 เพ่ือขออนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ คือ ระหวา่งวนัท่ี 15 ตลุาคม 2558 ถงึ 5 
พฤศจิกายน 2558 ซึ่งจะเท่ากับ 7.03 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

 3. คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบุคคลดงักล่าวมี
อ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว เช่น 
(1) ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้ ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ (3) ด าเนินการ
และลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน รายงาน ค าชีแ้จง และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถงึการติดตอ่ และการย่ืนค าขออนญุาตหรือ
ขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน า
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่น
ใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  
ไมม่ี เน่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้น เพ่ือเสนอขายแก่ FPHT ทัง้จ านวน จงึไมม่ีกรณี
ท่ีมีเศษของหุ้น 

2.3 จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร  
- ไมม่ี – 

2.4 ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน   
ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/ 2558 ในวนัท่ี 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ วิคเตอร์คลบั ชัน้ 
8  ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โดย 
 ก าหนดวัน ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ น เพ่ือสิท ธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นตัง้แต่วัน ท่ี

................................. จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 
 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 และให้

รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 
2558 (วนัท าการถดัจากวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น) 
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3. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต 
 การอนุมตัิจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ UV ให้บริษัทฯ เพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนแก่ FPHT รวมถึงการอนุมัติการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ 
(Whitewash) ให้แก่ FPHT  

 การด าเนินการจดทะเบียนการเพ่ิมทนุตอ่กระทรวงพาณิชย์ 
 การขออนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ซึ่งเสนอขายให้แก่

บคุคลในวงจ ากดั 
 การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ซึง่เสนอขายให้แก่บคุคลใน

วงจ ากดัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม   
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ FPHT ซึง่เป็นบคุคลในวงจ ากดัครัง้นี ้บริษัทฯ จะได้รับเงินจ านวน 
4,971,332,228.25 บาท ภายในระยะเวลา 3 เดือน ภายหลงัได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่ง
บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์น าเงินท่ีได้รับดงักลา่ว มาใช้ดงันี ้

 เพ่ือน าไปเป็นเงินทุนในการซือ้ท่ีดิน เพ่ือการพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทท่ีอยู่อาศยัแนวราบ
เพ่ือขาย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปี 2559 – 2560 ประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะใช้
เงินทนุดงักล่าวในการพฒันาโครงการบ้านเดี่ยวในแบรนด์โกลเด้น วิลเลจ จ านวนประมาณ 3 โครงการ และ
ทาวน์เฮ้าส์ในแบรนด์โกลเด้น ทาวน์ จ านวนประมาณ 4 โครงการ โดยมีระดบัราคาประมาณ 2 – 10 ล้าน
บาท คิดเป็นมลูค่าการลงทุนรวมประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยใช้ระยะเวลาพฒันาโครงการ 3 – 4 ปี ทัง้นี ้
บริษัทฯ จะกู้ ยืมเงินเพ่ิมเติมประมาณ 2,500 ล้านบาท ในการพฒันาโครงการและก่อสร้างบ้าน โดยบริษัทฯ 
อาจมีการปรับเปลี่ยนมูลค่าเงินลงทุนในการซือ้ท่ีดิน และการก่อสร้าง เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถพัฒนา
โครงการได้ประสบความส าเร็จตามสภาวะแวดล้อมในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ จะไม่มีความ
เสี่ยง หรือได้รับผลกระทบเพ่ิมเติมจากการลงทุนนี ้เน่ืองจากเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ท่ีด าเนินการอยู่ใน
ปัจจบุนั 

 เพ่ือเป็นเงินทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรมของบริษัทฯ ได้แก่ โครงการเอฟวาย
ไอ เซ็นเตอร์ ในปี 2559 เพ่ือให้โครงการเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดใช้บริการ จ านวนประมาณ 1,000 ล้าน
บาท อาทิเช่น ค่าก่อสร้างโครงการในส่วนโรงแรมบางส่วน ค่าตกแต่งภายในโครงการทัง้ในส่วนอาคาร
ส านักงานและส่วนโรงแรม ค่าตกแต่งภูมิทัศน์ของโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเก่ียวข้องก่อนการเปิด
ด าเนินการโครงการ  โดยในสว่นของอาคารส านกังานในโครงการดงักล่าว มีอตัราการจองพืน้ท่ีเช่าท่ีบริษัทฯ 
ได้รับเงินมดัจ าแล้วประมาณร้อยละ 44 ของพืน้ท่ีส านักงานรวม ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ จะไม่มีความ
เสี่ยง หรือได้รับผลกระทบเพ่ิมเติมจากการลงทุนนี ้เน่ืองจากเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ท่ี
ด าเนินการอยู่ในปัจจบุนั 
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 เพ่ือเป็นเงินลงทุนในโครงการสามย่าน ซึง่บริษัทฯ จะเข้าร่วมลงทุนกับกลุ่มผู้ ท่ีได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ใน
พืน้ท่ีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในสดัส่วนร้อยละ 49.00 คิดเป็นมลูค่าเงินลงทุนในส่วนของบริษัทฯ 
ประมาณ 1,960 ล้านบาท (รายละเอียดการเข้าท ารายการดงักลา่ว ปรากฏในสารสนเทศรายการได้มาซึง่
สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน กรณีการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน) อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะเข้า
ลงทุนโครงการสามย่าน ต่อเมื่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ และ UV มีมติอนุมัติการเข้าท ารายการ
ดงักลา่ว พร้อมกบัอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั และ
รายการท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้การร่วมลงทุนดงักล่าวจะต้องได้รับการยินยอมจากคณะกรรมการตาม
มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.  2556 ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ซึง่เป็นผู้ให้สิทธิใช้ประโยชน์โครงการสามย่านดงักลา่ว  

 ทัง้นี ้ผลกระทบในการเข้าลงทุนในโครงการสามย่านต่อบริษัทฯ จะเกิดขึน้ ในกรณีภายหลงับริษัทฯ เข้า
ลงทุนในบริษัทจดัตัง้ใหม่ เพ่ือลงทุนในโครงการสามย่านแล้ว และหากเกิดเหตกุารณ์ท่ีสญัญาให้ใช้สิทธิกบั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสิน้สุดลงจากการท่ีกลุ่มผู้ ได้รับสิทธิผิดสัญญา และไม่สามารถแก้ไขได้ใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจะมีสิทธิเรียกให้กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิช าระหนีท่ี้ค้างช าระพร้อม
ดอกเบีย้ และคา่เสียหายในส่วนท่ีเกินจากหลกัประกนั (ถ้ามี) รวมทัง้ค่าเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการไมช่ าระ
หนีห้รือการไม่ปฏิบัติตามสญัญา และค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปี รวมทัง้ค่าส่วนแบ่งรายได้ท่ีกลุ่มผู้
ได้รับสิทธิต้องให้แก่มหาวิทยาลยั จนกวา่มหาวิทยาลยัจะหาผู้ประกอบการรายใหมไ่ด้ ทัง้นี ้ต้องไม่เกิน 2 ปี 
นอกจากนี ้GOLD ยังมีความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะปกติของธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์โดยทั่วไป เช่น 
กรณีไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 ปี อนัเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น กรณีรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการสามย่านไม่ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง ผู้ รับเหมาก่อสร้างของโครงการปฏิบตัิงานลา่ช้าไมเ่ป็นไปตามแผนงาน ซึง่จะท าให้การ
รับรู้รายได้ของ GOLD จากโครงการดังกล่าวล่าช้าออกไป หรือมีต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้จากท่ีประมาณการได้ 
อย่างไรก็ดี GOLD เห็นว่าในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างดงักล่าว ต้นทุน และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ท่ีเป็นเงิน
ลงทนุ จะสามารถบนัทึกเป็นต้นทนุของสินทรัพย์ ซึง่จะไมก่ระทบตอ่งบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ รวมถงึไม่
กระทบตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ GOLD  

อนึ่ง หากในกรณีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ GOLD และ UV มีมติไม่อนุมตัิการเข้าท ารายการดงักล่าว หรือไม่
อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของ  GOLD ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด และรายการท่ี
เก่ียวข้อง หรือคณะกรรมการประสานงานไมยิ่นยอมให้มีการร่วมทุนดงักล่าว บริษัทฯ จะน าเงินเพ่ิมทุนใน
สว่นนีไ้ปลงทนุในโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทท่ีอยู่อาศยัเพ่ือขายของบริษัทฯ ตอ่ไป โดยจะน า
เงินไปเป็นเงินทุนในการซือ้ท่ีดินในปี 2559 – 2560 เพ่ิมเติมจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นอีกประมาณ 1,960 ล้าน
บาท โดยบริษัทฯ จะใช้เงินทุนดงักล่าวในการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวในแบรนด์โกลเด้น วิลเลจ เพ่ิมเติม
อีกจ านวน ประมาณ 3 โครงการ   และทาวน์เฮ้าส์ในแบรนด์โกลเด้น ทาวน์ เพ่ิมเติมอีกจ านวน  ประมาณ  4  
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โครงการ โดยมีระดบัราคาประมาณ 2 – 10 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าการลงทุนรวมประมาณ 4,500 ล้านบาท 
โดยใช้ระยะเวลาพัฒนาโครงการ 3 – 4 ปี ทัง้นี ้บริษัทฯ จะกู้ ยืมเงินเพ่ิมเติมประมาณ 2,500 ล้านบาท ใน
การพฒันาโครงการและก่อสร้างบ้าน 

 เพ่ือน าไปเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ  

รายละเอียดโดยสรุปมีดงันี ้
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน มูลค่าโดยประมาณ (ล้านบาท) 

เงินรับจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ FPHT  4,971 
ซือ้ที่ดินเพื่อพฒันาโครงการที่อยูอ่าศยัแนวราบและเป็นเงินทนุหมนุเวียน 2,000 
เงินทนุเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรม 1,000 
ลงทนุในโครงการสามยา่น (ตามสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 49) 1,960 

5. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
สามารถน าเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในครัง้นีไ้ปใช้ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน
และเงินลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ ของบริษัทฯ ทัง้โครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัแนวราบเพ่ือขายท่ีอยู่
ระหวา่งด าเนินการในปัจจบุนัและโครงการในอนาคต รวมถงึการลงทนุในโครงการสามย่าน ท่ีจะช่วยเพ่ิมรายได้
ให้แก่บริษัทฯ ได้  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ 1.80 เท่า และภายหลงัท่ีบริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิมทุน
จ านวน 4,971,332,228.25 บาท บริษัทฯ จะมีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุประมาณ 1.09 เท่า 

6. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

 การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจะท าให้บริษัทฯ มีเงินทนุหมนุเวียนเพ่ิมขึน้ เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจและ
ขยายการลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งและฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่งเพ่ิมขึน้ รวมทัง้มี
ความสามารถในการสร้างรายได้มากขึน้ในอนาคต 

 ภายหลงัจากท่ีบุคคลในวงจ ากดัท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนครัง้นีไ้ด้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ บุคคลดงักล่าวจะมีสิทธิเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เช่น มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการจ่ายปันผล)  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชมุ เป็นต้น  
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7. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้ น
บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ได้ก าหนดว่าในกรณีท่ีราคาเสนอขายหุ้นให้แก่
บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะสัง่รับหุ้นในส่วนเพ่ิม
ทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ ต้องก าหนดไม่ให้ FPHT ในฐานะนกัลงทุนน าหุ้นท่ีได้รับจากการเสนอ
ขายดงักลา่ว ออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุ้นเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดย
ภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นในสว่นเพ่ิมทนุดงักลา่วท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน 
นกัลงทนุสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถกูสัง่ข้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถกูสัง่ห้ามขาย 

8.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

การด าเนินการ วัน / เดอืน / ปี 
1. วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  6 พฤศจิกายน 2558 
2. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 

1/2558  
23 พฤศจิกายน 2558 

3. วนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้น ส าหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

24 พฤศจิกายน 2558 

4. วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 17 ธนัวาคม 2558 
5. วนัที่น ามติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. ระยะเวลาในการจองซือ้และช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทุนส าหรับบคุคลใน
วงจ ากดั  

ภายในระยะเวลา 3 เดือนภายหลงั
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น 

 


