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(F 53-4) 
 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท อนิเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2564 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอรำยงำนมติคณะกรรมกำรบริษัท  
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 ระหว่ำงเวลำ 16.00 น. ถึง 18.00 น. เกี่ยวกับกำรลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปน้ี 

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติให้น ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติกำรลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังต่อไปนี ้

1.1 การลดทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติให้น ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 320,536,266 บำท 
เป็นทุนจดทะเบียน 254,299,746 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 254,299,746 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดยวิธีกำรตัดหุ้นสำมัญจดทะเบียนที่บริษัทยังมิได้น ำออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 
66,236,520 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท  

นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติให้น ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
2564 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้วของบริษัทจ ำนวน 127,149,873 บำท จำก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 254,299,746 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 127,149,873 บำท โดยกำร
ลดมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้น (Par Value) จำกหุ้นละ 1.00 บำท เป็นหุ้นละ 0.50 บำท เพื่อชดเชยผล
ขำดทุนสะสมของบริษัท 

1.2 การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 90,625,000 บำท จำกทุนจดทะเบียน
เดิมจ ำนวน  127,149,873 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 217,774,873 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญใหม่จ ำนวน 181,250,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดยเป็นกำรเพิ่มทุนในลักษณะ
ดังนี ้

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน้ 
จ านวนหุ้น 

(หุน้) 

มูลค่าทีต่รา
ไว ้

(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

แบบก ำหนดวัตถุประสงค์
ในกำรใชเ้งินทุน 

หุ้นสำมัญ 181,250,000 0.50 90,625,000 
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การเพิ่มทนุ ประเภทหุน้ 
จ านวนหุ้น 

(หุน้) 

มูลค่าทีต่รา
ไว ้

(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

 แบบมอบอ ำนำจทั่วไป 
(General Mandate) 

    

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสำมัญจ ำนวน 181,250,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 
บำท รวม 90,625,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก ่
จ านวนหุ้น 

(หุน้) 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 
หมายเหต ุ

ผู้ถือหุ้นเดิม 181,250,000 1.4030331  : 1 0.80 19 – 23  
กรกฎำคม 2564 

หมำยเหตุข้อ 1 
และข้อ 2 

หมายเหตุ: 

ในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในครั้งนี้ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้   

1. จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 181,250,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท โดยมีรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.80 บำท ในอัตรำส่วนกำรจัดสรร 1.4030331 หุ้นสำมัญเดิม
ต่อ 1 หุ้นสำมัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นที่เกิดจำกกำรค ำนวณให้ปัดทิ้ง โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรไดม้ี
มติก ำหนดให้วันที่ 7 กรกฎำคม 2564 เป็นวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นดังกล่ำว และก ำหนดวันจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของของบริษัทในวันที่ 
22 - 30 กรกฎำคม 2564 รวม 5 วันท ำกำร อย่ำงไรก็ดี กำรก ำหนดสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นและได้รับกำร
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงก ำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวยังมีควำมไม่แน่นอนจนกว่ำจะได้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. ในกรณีท่ีมีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อ
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิของตนตำมอัตรำส่วนท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 1. ได้  โดยแสดงควำมจ ำนงจอง
ซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิ (Oversubscription) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่ำสิทธิจะ
ได้รับกำรจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่ำสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจำกกำรจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตำมสิทธิครบถ้วนท้ังหมดแล้วเท่ำนั้น กำรจัดสรรหุ้นส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีจอง
ซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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2.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่ำสิทธิ 

บริษัทจะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่ำสิทธิและช ำระคำ่จองซื้อหุ้นดงักล่ำวทั้งหมดทุก
รำยตำมจ ำนวนที่แสดงควำมจ ำนงขอจองซื้อเกินกว่ำสิทธิ 

2.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่ำสิทธิ 

(ก) จัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำย โดยน ำสัดส่วนกำรถือ
หุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยคูณด้วยจ ำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ ำนวนหุ้นที่
ผู้ที่จองซื้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจำกกำร
ค ำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรจะไม่เกินจ ำนวน
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจองซื้อและช ำระค่ำจองซื้อแล้ว 

(ข) ในกรณีท่ียังมีหุ้นคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรรตำมข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกิน
กว่ำสิทธิแต่ละรำยและยังได้รับกำรจัดสรรไม่ครบ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ
เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยนั้น โดยน ำสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่ำสิทธิแตล่ะรำย
คูณด้วยจ ำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ ำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสิทธิท่ีจะ
ได้รับจัดสรร (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจำกกำรค ำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจ ำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรจะไม่เกินจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจองซื้อและช ำระค่ำจองซื้อ
แล้ว ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่ำสิทธิตำมวิธีกำรในข้อ  (ข) นี้ 
จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจำกกำรจัดสรร 

อย่ำงไรก็ดี กำรจัดสรรหุ้นท่ีจองซื้อเกินกว่ำสิทธิตำมรำยละเอียดข้ำงต้นไม่ว่ำกรณีใด จะต้องไม่ท ำให้ผู้
ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่ำฝืนข้อจ ำกัดกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวตำมที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท  ซึ่ง
ปัจจุบันอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้
ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรพิจำรณำไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรำยใดหำกกำร
จัดสรรดังกล่ำวท ำให้หรืออำจเป็นผลให้เป็นกำรกระท ำกำรขัดต่อกฎหมำยใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ภำยใต้กฎหมำยไทย  

นอกจำกนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขำยหรือจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ให้กับผู้ถือหุ้นรำย
ใดๆ หำกกำรเสนอขำยหรือกำรจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรำยนั้นจะท ำให้หรืออำจท ำให้บริษัทมีหน้ำที่
ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ โดยบริษัทได้พิจำรณำว่ำจะไม่มีกำรเสนอขำยหรือจัดสรรหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ในกำรเสนอขำยหุ้น Rights Offering ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศแคนำดำ 
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประเทศแอฟริกำใต้ และประเทศอื่นใดตำมที่บริษัทพิจำรณำ
เห็นสมควร 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right 
Offering) และกำรจองซื้อเกินกว่ำสิทธิ (Oversubscription) ตำมหลักเกณฑ์ตำมข้อ 2.1 และข้อ 2.2 
ข้ำงต้นแล้ว ให้ด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญเพิ่มทุนส่วนท่ีคงเหลือจำก
กำรเสนอขำยทิ้ง 
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3. ให้คณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

(1) พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ำกัดเฉพำะกำรก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนก ำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ 

(2) ก ำหนดหรือเปล่ียนแปลงวิธีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในครำวเดียวทั้งจ ำนวน หรือ 
หลำยครำว ระยะเวลำเสนอขำย อัตรำส่วนกำรเสนอขำย รำคำเสนอขำย วิธีกำรช ำระรำคำ หรือ
รำยละเอียดในกำรจัดสรรและกำรเสนอขำยอื่น ๆ เช่น เปล่ียนแปลงวันก ำหนดสิทธิรำยชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิจะได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

(3) ลงนำมในแบบค ำขออนุญำตกำรขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่ำว ตลอดจนเอกสำรใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อและกำรยื่นเอกสำรต่อเจ้ำหน้ำที่หรือ
ตัวแทนของหน่วยงำนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่ำในประเทศหรือต่ำงประเทศ) ตลอดจนกำรน ำหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และด ำเนินกำรใดๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ทุก
ประกำร เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภำยใต้เงื่อนไขทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

(4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ และมีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่จ ำเป็น เพื่อให้เป็นไปตำมค ำส่ังของนำยทะเบียน เพื่อให้กำรด ำเนินกำร จด
ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีมีเศษหุ้น 

ในกรณีมีเศษของหุ้นจำกกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้ปัดเศษของหุ้นทิ้งทั้งจ ำนวน 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ก ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ของบริษัท ในวันที่ 9 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ น. ณ 
ห้องประชุมบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)  เลขที่ 199 อำคำรคอลัมน์ ทำวเวอร์ 
ชั้น 7 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดย 

  ก ำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นเพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ - จนกว่ำกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่ำวจะแล้วเสร็จ 

  ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มีนำคม 2564 

4. การขออนุญาตลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข
การขออนุญาต (ถ้าม)ี 
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4.1 บริษัทต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

4.2 นำยประชำ เหตระกูล และนำยแดน เหตระกูล (“กลุ่มเหตระกูล”) ซึ่งจะจองซื้อเกินสิทธิ์ และอำจก้ำว
ข้ำมจุดที่ต้องท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทท่ีร้อยละ 25.00 จะต้องได้รับผ่อนผันกำรท ำค ำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำรจำกส ำนักงำน คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์ที่ สก. 29/2561 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ในกำรขอผ่อนผันกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำร โดยอำศัยมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจกำร   

4.3 บริษัทต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน จำกกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ์ ให้กับกลุ่มเหตระกูล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 
ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือ
หุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

4.4 บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วของ
บริษัทตลอดจนกำร แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

4.5 บริษัทจะขออนุญำตต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้รับหุ้นสำมัญเพิ่มทุน เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทจะน ำเงินจำกกำรเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัท เพื่อรองรับโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำร
ให้บริกำรในปัจจุบันและโครงกำรท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคต 

โดยธุรกิจหลักของบริษัทคือกำรเป็นผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรแบบครบวงจร (Total 
Enterprise Solution and Service Provider)  ซึ่ งในปัจจุบัน บริษัทมี โครงกำรที่อยู่ ระหว่ำงกำรให้บริกำร 
(Backlog) จ ำนวน 27 โครงกำร ซึ่งมีมูลค่ำโครงกำรรวมประมำณ 550 ล้ำนบำท ประกอบด้วยโครงกำรประเภท
โครงกำรขำยสินค้ำพร้อมติดตั้งจ ำนวน 11 โครงกำร โครงกำรประเภทโครงกำรจ้ำงบ ำรุงรักษำจ ำนวน 5 โครงกำร 
และโครงกำรประเภทโครงกำรเช่ำจ ำนวน 11 โครงกำร และยังมีโครงกำรที่คำดว่ำจะได้รับเพิ่มในปี 2564 ซึ่งมี
มูลค่ำโครงกำรรวมประมำณ 1,000 ล้ำนบำท ประกอบด้วยโครงกำรประเภทโครงกำรขำยสินค้ำพร้อมติดตั้ง
จ ำนวน 3 โครงกำร โครงกำรประเภทโครงกำรจ้ำงบ ำรุงรักษำจ ำนวน 6 โครงกำร และโครงกำรประเภทโครงกำร
เช่ำจ ำนวน 1 โครงกำร โดยบริษัทจะจัดหำแหล่งเงินทุนหลักจำกกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินประมำณร้อยละ 
70 ของมูลค่ำต้นทุนโครงกำร และอีกประมำณร้อยละ 30 ของมูลค่ำต้นทุนโครงกำร จะมำจำกเงินทุนหมุนเวียน
ของกิจกำรซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินท่ีได้รับจำกกำรเพิ่มทุน  

จำกผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ บริษัทมีผลขำดทุนจ ำนวน 18.11 
ล้ำนบำท ซึ่งสำเหตุหน่ึงเกิดจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่มีผลท ำใหบ้ริษัทไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำไป
ปฏิบัติงำนในพื้นที่ต่ำงจังหวัด ท ำให้บริษัทไม่สำมำรถด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จและส่งมอบงำนได้ตำมแผนงำนท่ี
วำงไว้ ส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรรับรู้รำยได้จำกโครงกำรดังกล่ำว และเกิดปัญหำทำงด้ำนสภำพคล่องของ
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กระแสเงินสดหมุนเวียนภำยในบริษัท ดังนั้นบริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อใหม้ีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น และเพื่อช่วยลดภำระทำงกำรเงินของบริษัท 
โดยเงินทุนหมุนเวียนจะเป็นส่วนส ำคัญที่จะสนับสนุนให้โครงกำรต่ำงๆ ของบริษัทด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่องและมี
กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และยังเป็นโอกำสที่บริษัทจะกลับมำสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับลูกค้ำมำก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยำวและยังเป็นกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้ดีขึ้นอีกด้วย 

นอกจำกนี้ กำรเพิ่มทุนจะช่วยลดอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท โดยจำกข้อมูลที่ปรำกฏตำมงบกำรเงินรวม
ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 4.18 เท่ำ โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี ้

ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562 30 ธันวาคม 2563 

หนี้สินรวม 887.92 784.28 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 211.07 187.64 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.21 4.18 

ที่มำ:  งบกำรเงินรวมของบริษัทปี 2562 - 2563 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

จำกข้อมูลที่ปรำกฏตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. บริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนมำตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2563 ท ำให้บริษัทมีผลขำดทุน
สะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 209.24 ล้ำนบำท ซึ่งผลขำดทุนสะสมที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำวท ำให้ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง จนท ำให้อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทค่อนข้ำงสูง ซึ่งท ำให้บริษัทมีควำมเส่ียงทำง
กำรเงินและข้อจ ำกัดในกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งอำจท ำให้อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกับสถำบัน
กำรเงินสูงขึ้นในอนำคต อีกทั้งอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทในปัจจุบันยังสูงกว่ำอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนของ
ค่ำเฉล่ียอุตสำหกรรมของบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีของตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที ่1.69 เท่ำ ซึ่งเป็น
กลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกับบริษัท อ้ำงอิงจำกข้อมูลของ SETSMART ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ซึ่งแสดงถึง
ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงินของบริษัทท่ีสูงกว่ำบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน ดังนั้นกำรเพิ่ม
ทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในกำรน ำไปใช้ในกำรรองรับโครงกำรที่ให้บริกำรอยู่ใน
ปัจจุบันและโครงกำรที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคต อีกทั้งยังส่งผลให้ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทมีควำมแข็งแกร่ง
ขึ้นอีกด้วย โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใช้สิทธิเพิ่มทุนครบทั้งจ ำนวนของหุ้นที่ออกและเสนอขำยในครั้งนี้ 
บริษัทจะได้รับเงินทุนจำกกำรเพิ่มทุนทั้งส้ิน 145.00 ล้ำนบำท และจะส่งผลให้อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท
ลดลงเหลือเท่ำกับ 2.36 เท่ำ ซึ่งจะช่วยลดควำมเส่ียงทำงกำรเงินให้กับบริษัท 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะรองรับกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบันรวมถึงโครงกำรที่คำดว่ำจะได้รับใน
อนำคต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 1,000 ล้ำนบำท ซึ่งจะช่วยเพิ่มรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรโดยตรงให้แก่
บริษัท โดยเงินจำกกำรเพิ่มทุนจะใช้ในกำรสนับสนุนโครงกำรที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตดังกล่ำวในรูปแบบของ
เงินทุนหมุนเวียน ท ำให้บริษัทสำมำรถลดควำมเส่ียงในกำรขำดสภำพคล่อง อีกทั้งยังช่วยในเรื่องกำรบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อกำรส่งมอบงำนตรงควำมต้องกำรของลูกค้ำและมีผลกระทบ
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โดยตรงต่อควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำรและชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งเงินที่ได้รับจำกกำรเพิ่มทุนจะลดควำมเส่ียง
ทำงด้ำนกำรเงินและเพิ่มโอกำสกำรเติบโตทำงธุรกิจในระยะยำว ส่งผลให้ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทมีควำม
แข็งแกร่งขึ้น 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50.00 ของก ำไรสุทธิหลักหักภำษีเงินได้นิติบุคคล
และทุนส ำรองตำมกฎหมำย ท้ังนี้ ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นด้วย และขึ้นอยู่กับ
แผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต 

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่ำวได้รับกำรจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

7.3 บริษัทจะมีรำยได้มำกขึ้นจำกโครงกำรที่คำดว่ำก ำลังจะเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในอนำคตอันใกล้ โดย
เงินทุนดังกล่ำวจะช่วยเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่จะเพิ่มสภำพคล่องให้กับโครงกำรทั้งหมดของบริษัท ท ำ
ให้บริษัทบริหำรจัดกำรได้ดีขึ้น แก้ปัญหำได้รวดเร็วขึ้น ลูกค้ำพึงพอใจมำกขึ้น และได้กลับมำสร้ำง
ชื่อเสียงที่ดีต่อลูกค้ำซึ่งจะเป็นผลดีต่อบริษัทในระยะยำวในกำรรับงำนอย่ำงต่อเนื่องได้ มำกขึ้น 
นอกจำกนี้ หำกกิจกำรสำมำรถชนะกำรประมูล หรือได้รับกำรต่อสัญญำจำกลูกค้ำตำมแผนงำนที่
กิจกำรได้วำงไว้ ก็จะส่งผลต่อเนื่องให้กิจกำรมีรำยได้ที่เพิ่มมำกขึ้น รวมถึงจะเพิ่มโอกำสในกำรสร้ำงผล
ประกอบกำรท่ีดีขึ้นในอนำคต  และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จำกมูลค่ำกิจกำรท่ีเพิ่มขึ้น 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1 ผลกระทบที่มตี่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุสามารถสรุปไดด้ังนี้ 

8.1.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจ ำนวน 
จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้น อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำย
ใดไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นรำยอื่นได้ใช้สิทธิ
จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิท่ีมีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิ จนมี
กำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนครบทั้งจ ำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิกำรออกเสียงของผู้ถือ
หุ้นรำยดังกล่ำว ซึ่งจะมีสิทธิกำรออกเสียงลดลงประมำณร้อยละ 41.61 โดยสำมำรถค ำนวณ
ได้ดังนี้ 

ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น = Qr / (Qa+Qr) 

โดยที่  Qa = จ ำนวนหุ้นสำมัญเดิมที่ช ำระมูลค่ำแล้วทั้งหมดจ ำนวน 
254,299,746 หุ้น 

  Qr = จ ำ นวนหุ้ นสำมัญ เพิ่ มทุ นที่ เ สนอขำยจ ำนวน 
181,250,000 หุ้น 
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ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น = ร้อยละ 41.61 

8.1.2 ผลกระทบต่อรำคำของหุ้น (Price Dilution) 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะไม่มีผลกระทบต่อรำคำหุ้นของบริษัท 
แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรำยใช้สิทธิตำมที่มีอยู่ครบทั้งจ ำนวน จะมีผลกระทบต่อรำคำของหุ้น
ของบริษัท ซึ่งจะลดลงในอัตรำร้อยละ 18.65 โดยสำมำรถค ำนวณได้ดังนี้ 

ผลกระทบต่อรำคำของหุ้น = (Pa - Pn) / Pa 

โดยที่ Pn = รำคำหุ้นหลังกำรเสนอขำย โดยค ำนวณจำก [(Pa*Qa) + 
(Pr*Qr)] / (Qa+Qr) 

 Pa = รำคำหุ้นก่อนกำรเสนอขำย ค ำนวณจำกรำคำถัวเฉล่ีย
ถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญของบริษัทในตลำดหลักทรัพย์
แห่ งประ เทศไทย  15 วั นท ำ กำรก่ อนวั นประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทในวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 คิด
เป็นรำคำเท่ำกับ 1.45 บำทต่อหุ้น 

 Pr = รำคำเสนอขำยเท่ำกับ 0.80 บำทต่อหุ้น 
ผลกระทบต่อรำคำของหุ้น  = ร้อยละ 18.65 

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (Earnings Dilution) 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อส่วน
แบ่งก ำไร แต่หำกผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจนครบทั้งจ ำนวน จะมี
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร ซึ่งส่วนแบ่งก ำไรจะลดลงในอัตรำร้อยละ 41.61 โดยสำมำรถ
ค ำนวณได้ดังนี้ 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร = (EPS ก่อนเสนอขำย – EPS หลังเสนอขำย) / EPS 
ก่อนเสนอขำย 

EPS ก่อนเสนอขำย = ก ำไรสุทธิ/จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ช ำระแล้ว 
 = 25.61 ล้ำนบำท / 254.30 ล้ำนหุ้น 
 = 0.10 บำทต่อหุ้น 
EPS หลังเสนอขำย = ก ำไรสุทธิ / (จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ช ำระแล้ว+จ ำนวนหุ้น

สำมัญที่เสนอขำย) 
 = 25.61 ล้ำนบำท / 435.55 ล้ำนหุ้น 
 = 0.06 บำทต่อหุ้น 
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร = ร้อยละ 41.61 

8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

8.2.1 เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรเพิ่มทุน 
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คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนและกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยบริษัท
จะน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตำมรำยละเอียด
ที่กล่ำวมำในข้อ 5 ข้ำงต้น 

8.2.2 ควำมเป็นไปได้ของแผนกำรใช้เงินท่ีได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้น 

บริษัทคำดว่ำจะด ำเนินกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
รวมทั้งได้รับเงินจำกกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวประมำณไตรมำส 3 ของปี 2564 โดย
บริษัทจะน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรเพิม่ทุนดังกล่ำวไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคต์ำมรำยละเอียดที่กล่ำว
มำในข้อ 5 ข้ำงต้น 

8.2.3 ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐำนะกำรเงิน และผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัท อันเนื่องจำกกำรเพิ่มทุนและกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรใช้เงินหรือ
โครงกำร 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ้น เป็นกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดหำแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะท ำให้บริษัท
สำมำรถน ำเงินท่ีได้จำกกำรเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตำมรำยละเอียดที่ได้กล่ำวมำในข้อ 
5 ข้ำงต้น ซึ่งกำรด ำเนินกำรตำมที่กล่ำวมำนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และไม่ส่งผลกระทบ
ในทำงลบต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนนิการ วัน เดือน ป ี
1.  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 4/2564 อนุมัติกำรออกและ

เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและกำร
จัดสรรหุ้น 

18 กุมภำพันธ์ 2564 

2.  วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2564 (Record Date) 

11 มีนำคม 2564 

3.  ส่งหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 25 มีนำคม 2564 
4.  วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 9 เมษำยน 2564 
5.  แจ้งมติกำรลดทุนต่อเจ้ำหน้ีของบริษัท 28 เมษำยน 2564 
6.  ครบก ำหนดให้เจ้ำหน้ีส่งค ำคัดค้ำน 28 มิถุนำยน 2564 
7.  จดทะเบียนลดทุนช ำระ เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
30 มิถุนำยน 2564 

8.  ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) 

7 กรกฎำคม 2564 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนนิการ วัน เดือน ป ี
9.  ส่งหนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและหนังสือแจ้งสิทธิกำรจองซื้อ

หุ้นเพิม่ทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) 
14 กรกฎำคม 2564 

10.  ระยะเวลำกำรจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right 
Offering) 5 วันท ำกำร 

22– 30 กรกฎำคม 2564 

11.  จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์ 4 สิงหำคม 2564 
12.  รำยงำนผลกำรขำยกำรจัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right 

Offering) 
5 สิงหำคม 2564 

บริษัทขอรับรองว่ำสำรสนเทศในแบบรำยงำนน้ีถูกต้องและครบถ้วนทุกประกำร  

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

 
ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำยแดน เหตระกูล) 
ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร 


