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ELCIDACAP005/2560 

วนัท่ี  14 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 และกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติท่ีสําคญัจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ท่ี 1/2560 ประชมุเม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2560 ดงันี ้

1.  อนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และให้นําเสนอตอ่ 
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจําปี 2560 เพ่ือพิจารณาอนมุติัตอ่ไป   

2. อนมุติัการเลือกตัง้กรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกตามวาระในปี 2560 จํานวน 3 ทา่น คือ 
1. นายเย่ียม จนัทรประสทิธ์ิ :   รองประธานกรรมการ  

                2.  พล.ต.อ. อํานาจ  อนัอาตม์งาม :  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.      นายสพุจน์ อาวาส :   กรรมการ 

กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่และให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ประจําปี 2560 เพ่ือพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

3. อนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2560 ดงันี ้
3.1 ประธานกรรมการจะได้รับค่าเบีย้ประชมุครัง้ละ 25,000 บาท กรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่าเบีย้ประชมุ

ทา่นละ 20,000 บาท ในแตล่ะครัง้ท่ีได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับค่าเบีย้ประชมุท่านละ 
20,000 บาท ในแตล่ะครัง้ท่ีได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.2 บริษัทฯ จะจ่ายบําเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัททัง้คณะโดยรวมในอตัราร้อยละ 1 ของกําไรสทุธิ
ของงบการเงินรวมประจําปี 2560 ของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่านตาม ข้อ 3.1 โดย
กําหนดจ่ายหลงัจากท่ีงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจําปี 2560 ได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในปีพ.ศ. 2561 เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว  

โดยท่ีประชมุให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจําปี 2560 เพ่ือพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

      4.  อนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ACAP-W2 (ใบสําคญัแสดงสิทธิ) 
จํานวนไม่เกิน 76,172,338 หน่วย แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญั
ตอ่ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยมีรายละเอียดเบือ้งต้นของการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ ดงันี ้
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จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ ไมเ่กิน 76,172,338 หน่วย  

จํานวนหุ้นรองรับ 76,172,338 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท จํานวนทัง้สิน้ 304,689,350 หุ้น 

ราคาเสนอขาย หน่วยละ 0  บาท 

อายใุบสําคญัแสดงสทิธิ 2 ปีนบัแตว่นัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ 
วิธีการจดัสรร จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ในอตัราสว่น 4  หุ้นสามญัเดิม : 1  หน่วย 

ใบสําคญัแสดงสทิธิ  
อตัราการใช้สทิธิ ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1  หน่วย : หุ้นสามญั 1 หุ้น 
ราคาใช้สทิธิ 6 บาทตอ่หุ้น 
วนักําหนดการใช้สทิธิ ทกุวนัท่ี 15 ของเดือนมิถนุายนและเดือนธันวาคมของทกุปี ระหว่างเวลา 

9.00 – 15.30 นาฬิกา ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ 
วนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย สําหรับวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ 

มีอายคุรบกําหนด 2 ปีนบัแตว่นัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ 
ในกรณีท่ีวันกําหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทําการของบริษัท ให้เล่ือนวัน
กําหนดใช้สิทธิในแต่ละครัง้เป็นวนัทําการสดุท้าย ก่อนหน้าวนักําหนดใช้
สทิธิดงักลา่ว 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสทิธิ บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้ นสามัญท่ีเกิดจากการใช้
สทิธิ 

บริษัทฯ  จะนําหุ้ นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เงินท่ีคาดวา่จะได้รับ 457,034,028 บาท (หากมีการใช้สทิธิทัง้จํานวน) 
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น (Dilution Effect) 
-   ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้ น 

(Price Dilution) 
- ผลกระทบต่อส่วนแบ่ง กําไรหรือ

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ ถือ
หุ้นเดิม (Control Dilution) 

 
ทัง้นีม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้ กําหนดรายละเอียด
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัใบสําคญัแสดงสทิธิ 

การปรับสทิธิใบสําคญัแสดงสิทธิ    
ACAP-W2 

บริษัทฯ จะต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิ
เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ   
อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 
(ข) เม่ือบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัดในราคาสุทธิต่อหุ้ นของ   
หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ซึง่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้น
สามญัของบริษัทฯ 
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5. อนมุติัให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 38,086,169 บาท จากทนุจดทะเบียนจํานวน 156,250,000 บาท
เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 194,336,169 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 76,172,338 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้น
ละ 0.5 บาท เพ่ือเป็นการรองรับการออกและเสนอขายและการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ และให้เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
เพ่ืออนมุติัตอ่ไป 

6. อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือเป็นการรองรับการออกและ
เสนอขายและการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 194,336,169 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบส่ีล้านสามแสนสามหม่ืนหกพนัหนึ่งร้อย
หกสบิเก้าบาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น 388,672,338 หุ้น (สามร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนสองพนัสาม
ร้อยสามสบิแปดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามญั 388,672,338 หุ้น (สามร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนสองพนัสาม

ร้อยสามสบิแปดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ -ไมมี่- หุ้น (- หุ้น)” 
      และให้เสนอวาระนีต้อ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

7. อนมุติัการงดจดัสรรกําไรสทุธิของบริษัทฯ ประจําปี 2559 และอนมุติัการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจําปี 2559 และให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจําปี 2560 เพ่ือพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

    8. อนุมัติกําหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันจันทร์ ท่ี 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชมุออเครสตร้า บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมแจ๊สโซเทล เลขท่ี 514 ซอยรามคําแหง 39 ถนนประชาอทุิศ แขวงวงัทองหลาง เขตวงั
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาวาระตา่ง ๆ ดงันี ้ 

 

 

(ค) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจํากดั โดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้
ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้น
สามญัใหม่ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญั) โดยท่ีราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ
ดงักล่าว ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญั   
ของบริษัทฯ 
(ง) เม่ือบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ 
(จ) เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเกินกวา่ท่ีกําหนดในข้อกําหนดสทิธิ 
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1.  พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 
2. พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
3. พิจารณาอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2560 
4.   พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2560 
5. พิจารณาอนมุติังบดลุ และงบกําไรขาดทนุ ของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
6.   พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
7. พิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (ใบสําคญัแสดงสิทธิ ) 

จํานวนไมเ่กิน 76,172,338 หน่วย แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 
8. พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั

ของบริษัท 
9. พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือรองรับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทและเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 
194,336,169 บาท แบง่ออกเป็น 388,672,338 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 

10. พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิและการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 
11.  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2560 และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นในวนัท่ี 2 มีนาคม 2560  
 

     จีงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                     บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 

            (นายเฉลมิไชย ศิรินพวงศ์) 
                                                     ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

         ผู้ มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
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รายละเอียดเบือ้งต้นของการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (ACAP-W2) ที่จัดสรรให้ดังนี ้

 
จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ ไมเ่กิน 76,172,338 หน่วย  

จํานวนหุ้นรองรับ 76,172,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท จํานวนทัง้สิน้ 304,689,350 หุ้น 

ราคาเสนอขาย หน่วยละ 0  บาท 

อายใุบสําคญัแสดงสทิธิ 2 ปีนบัแตว่นัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ 
วิธีการจดัสรร จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ในอตัราสว่น  4  หุ้นสามญัเดิม : 1  หน่วย 

ใบสําคญัแสดงสทิธิ  
อตัราการใช้สทิธิ ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1  หน่วย : หุ้นสามญั 1 หุ้น 
ราคาใช้สทิธิ 6 บาทตอ่หุ้น 
วนักําหนดการใช้สทิธิ ทกุวนัท่ี 15 เดือนมิถนุายนและเดือนธันวาคมของทกุปี ระหว่างเวลา 9.00 – 

15.30 นาฬิกา ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ 
วนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย สําหรับวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกับวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ มี

อายคุรบกําหนด 2 ปีนบัแตว่นัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ 
ในกรณีท่ีวนักําหนดใช้สิทธิไม่ตรงกบัวนัทําการของบริษัท ให้เล่ือนวนักําหนด
ใช้สทิธิในแตล่ะครัง้เป็นวนัทําการสดุท้าย ก่อนหน้าวนักําหนดใช้สทิธิดงักลา่ว 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสทิธิ บริษัทฯ จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้ นสามัญท่ีเกิดจากการใช้
สทิธิ 

บริษัทฯ จะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เงินท่ีคาดวา่จะได้รับ 457,034,028 บาท (หากมีการใช้สทิธิทัง้จํานวน) 
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น (Dilution Effect) 
-   ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้ น 

(Price Dilution) 
- ผลกระทบต่อส่วนแบ่ง กําไรหรือ

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ ถือ
หุ้นเดิม (Control Dilution) 

 
ทัง้นีม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้ กําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้องกบัใบสําคญัแสดงสทิธิ 

การปรับสทิธิใบสําคญัแสดงสิทธิ    
ACAP-W2 

บริษัทฯ จะต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิเม่ือ
เกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผล
มาจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 
(ข) เม่ือบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจํากดัในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่
ซึง่ต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
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(ค) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจํากดั โดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิท่ี
จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัใหม ่
(เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั) โดยท่ีราคา
สทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักลา่ว ต่ํากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
(ง) เม่ือบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ 
(จ) เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเกินกวา่ท่ีกําหนดในข้อกําหนดสทิธิ 
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 (F 53-4) 

                                        แบบรายงานการเพิ่มทนุ 
                 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 
 

ข้าพเจ้า บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 14 
กมุภาพนัธ์ 2560 ระหวา่งเวลา 16.00 น. ถงึ 19.00 น.  เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้
 1.  การเพิ่มทุน 
  ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 156,250,000 บาท เป็น 194,336,169 บาท โดยออก
หุ้นสามญั / หุ้นบริุมสทิธิ จํานวน 76,172,338 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท รวม 38,086,169 บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 2 (ACAP-W2) โดยเป็นการ
เพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

 กรณีการเพิ่มทนุแบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ ให้กรอกข้อมลูในลําดบัถดัไปทกุข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 
 กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมลูในลําดบัถดัไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 
 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
                             2.1  แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

  
 
 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั ไมเ่กิน 76,172,338 0.50 38,086,169 
          การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
  แบบมอบอํานาจทัว่ไป หุ้นสามญั ..................... ..................... ..................... 
         (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ ..................... ..................... ..................... 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และชาํระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม - - - - - 
ประชาชน - - - - - 
บคุคลใด ๆ  - - - - - 
(ระบ)ุ............      
เพ่ือรองรับการ
ใช้สทิธิของตรา
สาร(ACAP-
W2) 

ไมเ่กิน 76,172,338 
 

 

อตัราการจดัสรร: 
4 หุ้นสามญัเดิม 
ตอ่ 1 หน่วย 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

โดยไมคิ่ด
มลูคา่ 

ดหูมายเหต ุ
 
 

ดหูมายเหต ุ
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หมายเหตุ 
                
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติอนมุติัให้เสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่ 

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึง่จะจดัให้มีขึน้ในวนัท่ี 27 มีนาคม 2560 เพ่ือพิจารณาอนมุติัให้บริษัทฯ ออกและจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิ ACAP-W2 ในจํานวนไม่เกิน 76,172,338 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights 
Offering) โดยไมคิ่ดมลูคา่ ในอตัราการจดัสรรท่ี 4 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ 

สว่นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ACAP-W2 (Record Date) และวนัปิดสมดุ
ทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้ กําหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัใบสําคญัแสดงสทิธิ 

                        2.1.1 การดาํเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  
                 ในการคํานวณสทิธิท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ ACAP-W2 ของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายนัน้หาก   

เกิดเศษจากการคํานวณตามอตัราการจดัสรรดงักลา่วข้างต้น ให้ปัดเศษนัน้ทิง้  

                 2.2  แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 
จัดสรรให้แก่ ประเภท

หลักทรัพย์ 
จาํนวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนชาํระแล้ว1/ 
หมายเหตุ  

ผู้ ถือหุ้นเดิม หุ้นสามญั ..................... ..................... .................................................. 
 หุ้นบริุมสทิธิ ..................... ..................... .................................................. 
เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/     
ใช้สทิธิของใบแสดงสทิธิในการ     
ซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้  ..................... ..................... .................................................. 
ประชาชน หุ้นสามญั ..................... ..................... .................................................. 
 หุ้นบริุมสทิธิ ..................... ..................... .................................................. 
บคุคลในวงจํากดั หุ้นสามญั ..................... ..................... .................................................. 
 หุ้นบริุมสทิธิ ..................... ..................... .................................................. 

         ร้อยละตอ่ทนุชําระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate  
    3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วสิามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวนัท่ี 27 มีนาคม  2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุออเครสตร้า 
บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมแจ๊สโซเทล เลขท่ี 514 ซอยรามคําแหง 39 ถนนประชาอทุิศ แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โดย 
 กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัท่ี................................. 

จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 
 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม 

ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2560  (วนัทําการถดัจากวนักําหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้น) 
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)    
4.1   บริษัทฯ จะต้องดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วตอ่กรม

พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
4.2  บริษัทจะดําเนินการย่ืนคําขอให้รับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 2 (ACAP-W2) ให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิม และหุ้นสามญัท่ีรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์       
                 5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

5.1  เพ่ือเป็นการรองรับการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 2 (ACAP-W2) ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิม 

5.2  เพ่ือนําเงินท่ีได้จากการใช้สทิธิจํานวน 457,034,028 บาท มาเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทสําหรับการ
ดําเนินงานและลงทนุในธุรกิจของบริษัท 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
6.1  เพ่ือเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงินให้แก่บริษัท และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
6.2  มีเงินทนุเพียงพอเพ่ือนําไปใช้สนบัสนนุการลงทนุในธุรกิจของบริษัท 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 7.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบคุคลและหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ มีอํานาจอนมุติัในการพิจารณา
นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคราว ๆ ไป โดยคํานงึถงึปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะทําให้ผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สงูสดุ 

 7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้งึจะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานเม่ือ  
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ ACAP-W2 ท่ีได้ใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ก็ต่อเม่ือบริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า
เรียบร้อยแล้ว 

 7.3 อ่ืน ๆ  
                -ไมมี่- 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 
                  -ไมมี่- 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 
ลําดบั ขัน้ตอนการดําเนินการ วนั เดือน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 ท่ีอนมุติัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียน การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

14 กมุภาพนัธ์ 2560 

2 กําหนดวนั Record Date เพ่ือสิทธิเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2560 

      1  มีนาคม 2560 

3 กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการ
ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

2 มีนาคม 2560 

4 วนัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 27 มีนาคม 2560 
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5 กําหนดวนั ปิดสมดุทะเบียน เพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับ
จดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ ACAP-W2 

ทั ้ ง นี ้ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
คณะกรรมการบริหารหรือ
บุ ค ค ล อ่ื น ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะ
กรรมการบ ริ หารของ
บ ริ ษั ท เ ป็ น ผู้ กํ า ห น ด
ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ่ื น ๆ ท่ี
เ ก่ียวข้องกับใบสําคัญ
แสดงสทิธิ 

6 วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

7 ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

  
บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 
 

 ลายมือช่ือ...............................................กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
            (นางสาวสกุญัญา สขุเจริญไกรศรี) 
                         กรรมการบริหาร 

  
 

 ลายมือช่ือ................................................กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
                (นายเฉลมิไชย ศิรินพวงศ์) 
                       กรรมการบริหาร 

 
 


