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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท อนิเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 

บริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอรำยงำนมติคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 
15/2562 เมื่อวนัที่ 19 ธันวำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 16.00 น. ถึง 18.30 น. เก่ียวกบักำรลดทนุ เพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทุน
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีมติอนุมัติใหน้ ำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจำรณำ
อนมุตัิกำรลดทนุและเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทดงัตอ่ไปนี ้

1.1 กำรลดทนุ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติลดทนุจดทะเบียนจำกทนุจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 320,536,266 บำท เป็นทนุ
จดทะเบียน 254,299,746 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 254,299,746 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 1.00 
บำท โดยวิธีกำรตดัหุน้สำมญัจดทะเบียนที่บรษัิทยงัมิไดน้  ำออกจ ำหนำ่ยจ ำนวน 66,236,520 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไว้
หุน้ละ 1.00 บำท 

1.2 กำรเพิ่มทนุ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 76,289,923 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 
254,299,746 บำท เป็นทนุจดทะเบียน 330,589,669 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 76,289,923 หุน้ 
มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยเป็นกำรเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

แบบก ำหนดวตัถปุระสงคใ์นกำร
ใชเ้งินทนุ 

หุน้สำมญั 76,289,923 1.00 76,289,923 

 แบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General 
Mandate) 

    

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีมติใหจ้ัดสรรหุน้สำมญัจ ำนวน 76,289,923  หุน้  มูลค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 
บำท รวม 76,289,923 บำท โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  
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2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น  
(หุน้) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม 76,289,923 5 : 1.5 0.58 
20-24  เมษำยน 

2563 
หมำยเหตขุอ้ 1 
และขอ้ 2 

หมายเหตุ:   

ในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุตอ่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ในครัง้นี ้มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  

1. จัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 76,289,923 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัท โดยมีรำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.58 บำท ในอตัรำสว่นกำรจดัสรร 5 หุน้สำมญัเดิมต่อ 1.5 หุน้สำมญั
เพิ่มทนุ โดยเศษของหุน้ท่ีเกิดจำกกำรค ำนวณใหปั้ดทิง้ โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรไดม้ีมติก ำหนดให้วนัท่ี 3 
เมษำยน 2563  เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสดัสว่นกำรถือ
หุน้ดงักลำ่ว และก ำหนดวนัจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของของบริษัท ในวนัที่ 20-24  เมษำยน 2563 รวม 5 
วนัท ำกำร อย่ำงไรก็ดี กำรก ำหนดสิทธิในกำรจองซือ้หุน้และไดร้บักำรจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ รวมถึงก ำหนดวนั
จองซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักลำ่วยงัมีควำมไมแ่นน่อนจนกวำ่จะไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

2. ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำรมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับกำรจัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ำกดัเฉพำะกำรก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนก ำหนดเง่ือนไขและรำยละเอียดอื่นใดที่
เก่ียวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่
เก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์

(2) ก ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ เช่น จดัสรรในครำวเดียวทัง้จ ำนวน หรอื 
หลำยครำว ระยะเวลำเสนอขำย อตัรำสว่นกำรเสนอขำย รำคำเสนอขำย วิธีกำรช ำระรำคำ หรือ
รำยละเอียดในกำรจดัสรรและกำรเสนอขำยอื่น ๆ เช่น เปลีย่นแปลงวนัก ำหนดสทิธิรำยช่ือผูถื้อหุน้
ที่มีสทิธิจะไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

(3) ลงนำมในแบบค ำขออนญุำตกำรขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกลำ่ว ตลอดจนเอกสำรใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่ว ซึง่รวมถึงกำรติดตอ่และกำรยื่นเอกสำรต่อเจำ้หนำ้ที่หรือ
ตวัแทนของหน่วยงำนใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง (ไม่ว่ำในประเทศหรือต่ำงประเทศ) ตลอดจนกำรน ำหุน้
สำมญัเพิ่มทนุดงักล่ำวเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และด ำเนินกำรใด ๆ ที่จ  ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทไดท้กุ
ประกำร เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทภำยใตเ้ง่ือนไขทำงกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 
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(4) จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และมีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่จ  ำเป็น เพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำร จด
ทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

3. ในกรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทนุเหลือจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในรอบแรกผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิของตนตำมอตัรำสว่นที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 1. ได ้ โดยแสดงควำมจ ำนงจองซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิ (Oversubscription) ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิจะไดร้ับกำร
จดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ (Oversubscription) ก็ตอ่เมื่อมีหุน้ท่ีเหลอืจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ที่ไดจ้องซือ้ตำมสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เท่ำนัน้ กำรจดัสรรหุน้ส  ำหรบัผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุน
เกินกวำ่สทิธิของตน (Oversubscription) ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้  

3.1 กรณีที่มีหุน้เหลอืมากกว่าหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ 
บรษัิทจะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกวำ่สทิธิและช ำระคำ่จองซือ้หุน้ดงักลำ่ว

ทัง้หมดทกุรำยตำมจ ำนวนท่ีแสดงควำมจ ำนงขอจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ 

3.2 กรณีที่มีหุน้เหลอืน้อยกว่าหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ 
(ก) จัดสรรตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำย โดยน ำ

สดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยคูณดว้ยจ ำนวนหุน้ที่
เหลือ จะได้เป็นจ ำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสิทธิที่จะไดร้บั
จัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุน้จำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) ทัง้นี ้
จ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิไดร้บักำรจดัสรรจะไม่เกินจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยจองซือ้
และช ำระคำ่จองซือ้แลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจำกกำรจดัสรรตำมขอ้ (ก) อยู่อีก ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่
จองซือ้เกินกวำ่สทิธิแตล่ะรำยและยงัไดร้บักำรจดัสรรไมค่รบ ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้
เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยนัน้ โดยน ำสดัสว่นกำรถือหุน้เดิมของผูท้ี่
จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยคณูดว้ยจ ำนวนหุน้ที่เหลือ จะไดเ้ป็นจ ำนวนหุน้ที่ผูท้ี่
จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุน้จำก
กำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) โดยจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บักำรจดัสรรจะไม่
เกินจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจองซือ้และช ำระค่ำจองซือ้แล้ว  ทั้งนี ้ ให้
ด  ำเนินกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวำ่สทิธิตำมวธีิกำรในขอ้ (ข) นี ้จนกระทั่ง
ไมม่ีหุน้เหลอืจำกกำรจดัสรร 

อยำ่งไรก็ดี กำรจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ไมว่ำ่กรณีใด จะตอ้งไมท่ ำ
ใหผู้ถื้อหุน้ใดของบริษัทฝ่ำฝืนขอ้จ ำกัดกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วตำมที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคับของ
บริษัท ซึ่งปัจจุบนัอนญุำตใหค้นต่ำงดำ้วถือหุน้อยูใ่นบริษัท ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ท่ี
จ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธ์ิกำรพิจำรณำไม่จดัสรรหุน้ใหผู้จ้องซือ้หุน้
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รำยใดหำกกำรจดัสรรดงักล่ำวท ำใหห้รืออำจเป็นผลใหเ้ป็นกำรกระท ำกำรขดัต่อกฎหมำยใด  ๆ 
หรอืระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัยภ์ำยใตก้ฎหมำยไทย 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้  
(Right Offering) และกำรจองซือ้เกินกว่ำสิทธิ (Oversubscription) ตำมหลกัเกณฑต์ำมขอ้ 3.1 
และขอ้ 3.2 ขำ้งตน้แลว้ ใหด้  ำเนินกำรลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยกำรตดัหุน้สำมญัเพิ่มทนุ
สว่นท่ีคงเหลอืจำกกำรเสนอขำยทิง้ 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีมีเศษหุ้น 

ในกรณีมีเศษของหุน้จำกกำรจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ใหปั้ดเศษของหุน้ทิง้ทัง้จ ำนวน 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก ำหนดวนัประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้  ครัง้ที่  1/2563 ของบริษัท ในวนัที่ 10 มีนำคม 2563 เวลำ  14.00 น.  ณ หอ้ง
ประชมุ Lancaster 4-5  ชัน้ 2 โรงแรมแลงคำสเตอร ์เลขที่ 1777 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310  
โดย 

 ก ำหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุน้เพื่อสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ตัง้แต่วนัที่ - จนกวำ่
กำรประชมุผูถื้อหุน้ดงักลำ่วจะแลว้เสรจ็   

 ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 13 มกรำคม 2563 

4. การขออนุญาตลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงือ่นไขการขอ
อนุญาต (ถา้ม)ี 

4.1 บริษัทตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหอ้อกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุต่อผูถื้อหุน้เดิมดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน   

4.2 นำยประชำ เหตระกลูและนำยแดน เหตระกลู(“กลุม่เหตระกลู”) ซึง่จะจองซือ้เกินสทิธ์ิ และอำจกำ้วขำ้มจดุท่ี
ต้องท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่รอ้ยละ 25 จะต้องได้รับผ่อนผันกำรท ำค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจกำรจำกส ำนักงำน คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยต์ำม
ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง  หลกัเกณฑ์
ในกำรขอผอ่นผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจกำร โดยอำศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจกำร   

4.3 บริษัทตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั จำกกำรออกและเสนอขำย
หุน้สำมญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีจองซือ้เกินสิทธ์ิ ใหก้ับกลุ่มเหตระกูล ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน  4 ของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที่มี
สว่นไดเ้สยี 
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4.4 บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียนกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ของบริษัทตลอดจนกำร 
แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิตอ่กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย  ์

4.5 บริษัทจะขออนุญำตต่อตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  เพื่อใหร้บัหุน้สำมญัเพิ่มทุน เป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทจะน ำเงินจำกกำรเพิ่มทุนไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัท เพื่อรองรบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทใน
ปัจจบุนั รวมทัง้โครงกำรท่ีคำดวำ่ก ำลงัจะเกิดขึน้อยำ่งตอ่เนื่องในอนำคตอนัใกล ้

ธุรกิจหลกัของบริษัทในปัจจุบนัคือกำรเป็นผูใ้หบ้ริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแบบครบวงจร (Total 
Enterprise Solution and Service Provider) โดยในปัจจบุนั บริษัทมีโครงกำรท่ีอยู่ระหวำ่งกำรใหบ้รกิำรจ ำนวนมำก 
และโครงกำรที่คำดวำ่จะไดร้บัเพิ่มอีกในปี 2563 มลูคำ่รวมประมำณ 500 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ยโครงกำรประเภท
ระบบวิทยุและโทรทศันก์ระจำยเสียง (Broadcasting) จ ำนวน 2 โครงกำร ซึ่งบริษัทจะด ำเนินกำรจดัหำและติดตัง้
อปุกรณร์บัสญัญำนโทรทศันด์ิจิตอลใหแ้ก่ลกูคำ้ที่เป็นบริษัทใหบ้ริกำรโทรทศันด์ิจิตอล รวมไปถึงกำรทดสอบระบบ
และแก้ไขปัญหำกำรใชง้ำนต่ำงๆ เพื่อรองรบักำรใชง้ำนของลูกคำ้ นอกจำกนี ้บริษัทยังมีโครงกำรประเภทระบบ
โทรคมนำคม (Telecommunication) จ ำนวน 2 โครงกำร โดยบริษัทจะด ำเนินกำรจัดหำและติดตั้งอุปกรณ์รับ
สญัญำนอินเทอรเ์น็ตใหก้บัลกูคำ้ซึ่งเป็นบริษัทใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ต นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีโครงกำรประเภทพฒันำ
ซอฟทแ์วร ์(Software Development) โดยกำรพฒันำแอปพลิเคชนัที่สนบัสนนุกำรท ำธุรกิจของลกูคำ้ที่เป็นสถำบนั
กำรเงิน ซึ่งหำกบริษัทสำมำรเขำ้ลงทุนไดท้ัง้หมดจะท ำใหบ้ริษัทสรำ้งรำยไดแ้ละมูลค่ำเพิ่มมำกขึน้ โดยโครงกำร
ขำ้งตน้ทัง้ 5 โครงกำร มีมลูค่ำตน้ทนุโครงกำรประมำณ 400 ลำ้นบำท ซึ่งบริษัทฯ จะจดัหำแหลง่เงินทนุหลกัจำกกำร
กูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินประมำณรอ้ยละ 70 ของมูลค่ำตน้ทุนโครงกำร และอีกประมำณรอ้ยละ 30 จะมำจำก
เงินทนุหมนุเวียนของกิจกำรซึ่งสว่นหนึ่งเป็นเงินที่ไดร้บัจำกกำรเพิ่มทนุ และ/หรือ อีกสว่นหนึ่งเป็นเงินทนุหมนุเวียนที่
กิจกำรมีอยู่แลว้ ดงันัน้กำรเพิ่มขึน้ของ Backlog ส่งผลใหบ้ริษัทตอ้งกำรเงินทนุหมุนเวียนมำกขึน้ เพื่อน ำมำบริหำร
จัดกำรโครงกำรทัง้หมดที่ก ำลงัจะเกิดขึน้ โดยเงินทุนหมุนเวียนจะเป็นส่วนส ำคญัที่จะสนบัสนุนใหโ้ครงกำรต่ำง ๆ 
ด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรบริหำรจัดกำรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และถือเป็นโอกำสที่จะกลบัมำสรำ้งควำม
น่ำเช่ือถือใหก้ับลกูคำ้มำกยิ่งขึน้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยำวและยงัเป็นกำรปรบัปรุงผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษัิทใหด้ีขึน้อีกดว้ย  

ทัง้นีจ้ำกขอ้มลูที่ปรำกฏตำมงบกำรเงินปี 2561 และงวด 9 เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ที่ผำ่นมำ บรษัิทมี
ภำระหนีส้ินค่อนขำ้งสงู ดงัจะเห็นไดจ้ำกอตัรำสว่นหนีส้ินต่อทนุอยู่ที่ 2.00 เท่ำ และ 1.91 เท่ำในปี 2561 และงวด 9 
เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 ตำมล ำดบั ซึ่งสงูกวำ่คำ่เฉลี่ยอตุสำหกรรมของบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนัจะ
มีอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุอยู่ที่ 0.79 เทำ่  
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สรุปฐานะการเงิน  
(หน่วย: ล้านบาท) 

2561 ม.ค. – ก.ย. 2562 

จ านวน % จ านวน % 

สินทรพัย ์ 1,201.93 100.0
0 

1,104.73 100.00 

หนีส้ิน 911.51 75.84 828.00 74.95 
สว่นของผูถื้อหุน้ 290.43 24.16 276.73 25.05 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 1,201.93 100.00 1,104.73 100.00 
Interest Bearing Debt 580.11 48.26 528.24 47.82 

อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทำ่) 2.00  1.91  

ทัง้นี ้หำกภำยหลงักำรเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะท ำใหบ้ริษัทมีเงินทนุหมนุเวียนที่เพียงพอในกำรน ำไปใชใ้นกำรขยำยฐำน
ลกูคำ้ และโครงกำรที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ในอนำคต อีกทัง้จะสง่ผลใหฐ้ำนะทำงกำรเงินของบริษัทมีควำมแข็งแกรง่ขึน้
พรอ้มกนัดว้ย 

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทมีเงินทุนหมนุเวียนเพียงพอที่จะรองรบักำรด ำเนินธุรกิจในปัจจบุนัรวมถึงโครงกำรที่ก ำลงัจะเกิดขึน้ในอนำคต
ของบริษัท มลูค่ำประมำณ 500 ลำ้นบำทซึ่งจะเพิ่มรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรโดยตรงใหแ้ก่บริษัท  โดยเงินจำก
กำรเพิ่มทนุจะใชใ้นกำรสนบัสนนุโครงกำรที่คำดวำ่จะไดร้บัดงักลำ่วในรูปแบบเงินทนุหมนุเวียน ท ำใหบ้ริษัทสำมำรถ
ลดควำมเสี่ยงในกำรขำดสภำพคลอ่ง อีกทัง้ช่วยในเรื่องกำรบริหำรจดักำรใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้ ซึ่งจะสง่ผลต่อ
กำรสง่มอบงำนตรงควำมตอ้งกำรของลกูคำ้และมีผลกระทบโดยตรงต่อควำมต่อเนื่องในกำรใหบ้ริกำรและช่ือเสียง
ของบริษัท ดงันัน้ เงินที่ไดร้บัจำกกำรเพิ่มทนุจะลดควำมเสี่ยงทำงดำ้นกำรเงินและเพิ่มโอกำสกำรเติบโตทำงธุรกิจใน
ระยะยำว 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 บรษัิทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไมต่ ่ำกวำ่รอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลกัหกัภำษีเงินไดน้ิติบคุคลและทนุส ำรอง
ตำมกฎหมำย ทัง้นี ้ตอ้งไดร้บักำรอนุมตัิจำกที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ดว้ย และขึน้อยู่กับแผนกำรลงทุน ควำม
จ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต 

7.2 ผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสทิธิรบัเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนเริม่ตัง้แตผู่จ้องซือ้เพิ่มทนุดงักลำ่วไดร้บักำรจด
ทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

7.3 บริษัทจะมีรำยไดม้ำกขึน้จำกโครงกำรที่คำดว่ำก ำลงัจะเกิดขึน้อย่ำงต่อเนื่องในอนำคตอันใกล ้โดยเงินทุน
ดงักลำ่วจะช่วยเป็นเงินทนุหมนุเวียนที่จะเพิ่มสภำพคลอ่งใหก้บัโครงกำรทัง้หมดของบริษัท ท ำใหบ้ริษัทบริหำร
จดักำรไดด้ีขึน้ แกปั้ญหำไดร้วดเร็วขึน้ ลกูคำ้พึงพอใจมำกขึน้ และไดก้ลบัมำสรำ้งช่ือเสียงที่ดีต่อลกูคำ้ซึง่จะเป็น
ผลดีตอ่บรษัิทในระยะยำวในกำรรบังำนอยำ่งตอ่เนื่องไดม้ำกขึน้ นอกจำกนี ้หำกกิจกำรสำมำรถชนะกำรประมลู 
หรอืไดร้บักำรตอ่สญัญำจำกลกูคำ้ตำมแผนงำนท่ีกิจกำรไดว้ำงไว ้ก็จะสง่ผลตอ่เนื่องใหกิ้จกำรมีรำยไดท้ี่เพิ่มมำก
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ขึน้ รวมถึงจะเพิ่มโอกำสในกำรสรำ้งผลประกอบกำรท่ีดีขึน้ในอนำคต  และผูถื้อหุน้จะไดร้บัประโยชนจ์ำกมลูคำ่
กิจกำรท่ีเพิ่มขึน้ 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้
เพิ่มทุน 

โปรดพิจำรณำรำยละเอียด เพิ่มเติมในสำรสนเทศเก่ียวกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ครัง้ที่ 15/2562 อนุมตัิกำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน กำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิและกำร
จดัสรรหุน้ 

19 ธ.ค. 2562 

2. วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิเขำ้รว่มประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 
1/2563 (Record Date) 

13 ม.ค. 2563 

3. ก ำหนดวนัประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 10 มี.ค. 2563 

4. วนัน ำมติที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ไปจดทะเบียนลดทนุ และเพิ่มทนุตอ่
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์

ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัท่ี
ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้มีมติ

อนมุตั ิ
5. วันก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

(Record Date) 
3 เมษำยน 2563 

6. ระยะเวลำกำรใชส้ทิธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ 20-24  เมษำยน 2563 

7. จดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์ ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัท่ี
ปิดกำรจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ
และรบัช ำระหุน้เพิ่มทนุ

แลว้ 

บรษัิทขอรบัรองวำ่สำรสนเทศในแบบรำยงำนนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประกำร  

จึงเรยีนมำเพื่อทรำบ 
ขอแสดงควำมนบัถือ 

 
 

( นำยแดน เหตระกลู ) 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 


