
ท่ี อพ. 0041/2560 

 วนัท่ี 30  มิถนุายน   2560 

เร่ือง การเพ่ิมทุนจดทะเบียนการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง 

จํากดั (มหาชน) และการกําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  แบบรายงานการเพิม่ทนุ 53-4  

  บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จํากดั (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2560 ประชมุเม่ือวนัท่ี 30  มิถนุายน  2560 เวลา 11.00 น. โดยท่ีประชมุได้มีมติอนมุตัิเร่ืองสําคญั ดงันี ้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 
839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน  419,999,865  บาท เป็นจํานวน 1,259,999,595 บาทโดย
การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน  839,999,730 หุ้นมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือจดัสรรและเสนอขายให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้ น ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 
839,999,730 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู่
ในอตัราจดัสรร 1หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 4.25 บาทต่อหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิจองซือ้
ตามสดัส่วนหุ้นสามญัเดิมท่ีถืออยู่เท่านัน้ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุของผู้ ถือหุ้น บริษัท
ฯจะขออนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทในการประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวถดัไป  
นอกจากนี ้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้ จดัการใหญ่ และ/หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้ จัดการใหญ่  มีอํานาจในการพิจารณากําหนด
รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว เชน่ (1) การกําหนด และการเปล่ียนแปลง
ข้อกําหนด เง่ือนไข วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น วันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นเดิมท่ีมีสิทธิจองซือ้และจัดสรรหุ้ น
สามัญเพ่ิมทุน (Record Date) การชําระค่าหุ้ น รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว(2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การจดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว รวมทัง้ดําเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ดงักล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอนัจําเป็นและสมควร
เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวข้างต้นได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและ/
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่อไป 



3. มีมติอนุมัติกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี  2/2560 ในวันท่ี  7   สิงหาคม   2560 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 378 ถนน
ชยัพฤกษ์แขวงตล่ิงชนั เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานครโดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2560  เม่ือวนัท่ี  28  เมษายน  2560 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 839,999,730 บาท จากทุนจด

ทะเบียนจํานวน  419,999,865 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน  1,259,999,595  บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวน 839,999,730 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจด

ทะเบียนของบริษัทฯ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวน  839,999,730  หุ้น 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 

3 ของบริษัท โดยเพ่ิมวตัถปุระสงค์ของบริษัทอีก 4 ข้อ เป็นข้อท่ี 54 – 57 ดงันี ้

ข้อ 54. ประกอบกิจการจดัพิมพ์ ผลิตแบบเรียน หนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนการสอน รวมถึง

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการศกึษาทกุประเภท 

ข้อ 55. ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ 

ข้อ 56. ประกอบธุรกิจเพ่ือให้บริการพัฒนา การเป็นท่ีปรึกษา และให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบ

ธุรกิจทัว่ไปในการวางระบบพาณิชย์อิเลค็ทรอนิคส์ 

ข้อ 57. ประกอบธุรกิจบริการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิคส์ 

วาระท่ี 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืน (ถ้ามี) 

4. มีมติอนุมัติกําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2560 (Record 
Date) ในวันท่ี  17 กรกฎาคม  2560  และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการ
โอนหุ้นในวนัท่ี 18  กรกฎาคม  2560 
 

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

             (นางเมตตา อทุกะพนัธุ์) 

             ประธานกรรมการบริษัทฯ 

 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ ิ่มท ุน 

บริษัท อมรินทร์พริน้ต ิง้แอนด์ พบัลชิช ิ่ง จาํกัด (มหาชน) 
วันท ี่ 30 มถิุนายน  2560 

 
บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์ พบัลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2560 เม่ือ

วนัท่ี 30 มิถนุายน2560 เวลา 11.00 น. ถึง 15.00 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน และจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพ ิ่มท ุน 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุติัให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 839,999,730 บาทจากทนุจดทะเบียน

เดิมจํานวน419,999,865บาท เป็นทนุจดทะเบียน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 839,999,730 หุ้น 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพ ิ่มท ุน ประเภทหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

   แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน 
การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 839,999,730 1.00 839,999,730 

แ บ บ ม อ บ อํ า น า จ ทั่ ว ไ ป 
(General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพ ิ่มทุน (แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิท ุน) 

2.1 รายละเอียดการจดัสรร 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้  
และชาํระเงนิค่าห ุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering) 

839,999,730 1 : 2 4.25 หมายเหต ุ1 หมายเหต ุ2 

หมายเหต ุ

1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 839,999,730 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) กําหนดราคาเสนอขายท่ี 4.25 บาทต่อหุ้น และมีสดัส่วนการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ
ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ กําหนดวนัจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงวนัท่ี 4-8 กันยายน 
2560(รวม 5วนัทําการ) ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิจองซือ้ตามสดัส่วนหุ้นสามญัเดิมท่ีถืออยู่เท่านัน้ โดยกําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) ณ วนัท่ี 18 สิงหาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี21สิงหาคม 2560ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯจะขอ
อนมุติัการลดทนุจดทะเบยีนของบริษัทในการประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวถดัไป 

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่และ/หรือบคุคลท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่มีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว เช่น (1) การกําหนดข้อกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการ
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จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทัง้ดําเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกับการจดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดงักล่าว และ (3) ลง
นามในเอกสารคําขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว ซึง่รวมถึงการ
ติดต่อ และการย่ืนคําขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ”) และมีอํานาจในการ
ดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวข้างต้นได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยปฏิบติัให้
เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
 
2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีท่ีมีเศษของหุ้น  

ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรร ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 
 

2.3 จํานวนหุ้นคงเหลือท่ียงัมิได้จดัสรร 
-ไม่มี- 

3. กาํหนดวันประชุมใหญ่วสิามัญผู้ถอืห ุ้นเพ ื่อขออนุมัตกิารเพ ิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุน 

กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 2/2560 ในวันท่ี7 สิงหาคม2560เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคาร
ผู้ บริหาร บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์ พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานครโดยกําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 2/2560 ในวันท่ี 17
กรกฎาคม 2560 และกําหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ .ร .บ. หลักทรัพย์ฯ”) ในวนัท่ี 
18 กรกฎาคม 2560 

4. การขออนุญาตเพ ิ่มท ุน / จัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุนต่อหน่วยงานราชการท ี่เก ี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพ่ิมทนุจดทะเบียนการแก้ไขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธิ และการเปลี่ยนแปลงทนุชําระแล้ว
ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทฯ จะขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค์ของการเพ ิ่มท ุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพ ิ่ม 

บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินทุนเพ่ิมเติมสําหรับการลงทุนดําเนินในธุรกิจส่ิงพิมพ์ และธุรกิจทีวีดิจิทลั โดยเป็นการลงทุนใน
ส่วนของเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และสตดิูโอ การชําระค่าใบอนญุาตดิจิทลัทีวี ค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทลัตลอดจนการจ่ายคืนเงิน
กู้ ยืมจากสถาบนัการเงินและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนทัง้นี ้จดุประสงค์หลกัเพื่อคงการเป็นผู้ผลิตงานพิมพ์และการผลิตรายการ
โทรทศัน์ท่ีมีคณุภาพ และทําให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์และธุรกิจทีวีดิจิทลัมีผลการดําเนินงานเติบโตอย่างตอ่เน่ืองต่อไปในอนาคต  
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วตัถปุระสงค์การใช้เงินเพ่ิมทนุ :          (หน่วย : ล้านบาท) 
 จํานวนเงินท่ีใช้ 

โดยประมาณ 
ระยะเวลาท่ีใช้เงิน 
โดยประมาณ 

1. ชําระคืนเงินกู้สถาบนัการเงิน และหุ้นกู้  1,400 ภายในปี 2561 
2. ใช้ในการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ และธุรกิจโทรทัศน์ได้แก่ เคร่ืองจักร
อปุกรณ์ สตดิูโอ และคา่ใบอนญุาตทีวีดิจิทลั 

1,950 ภายในปี 2562 

3. ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ  220 ภายในปี 2561 
รวม 3,570  

 
6. ประโยชน์ท ี่บริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพ ิ่มท ุน/จัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุน 

 มีแหลง่เงินทนุท่ีเพียงพอ – การออกและเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้บริษัทฯ จะได้รับชําระคา่หุ้นเป็นเงินสดทัง้จํานวน ทําให้
มีเงินทุนมาใช้ได้ตามวตัถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งทําให้สามารถเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ดอกเบีย้จ่าย และการเพ่ิมรายได้ โดยท่ีไม่เป็นภาระของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งอ่ืนเพ่ิมเติมและไม่
กระทบต่อสถานะทางการเงินภายในและเงินทนุในการดําเนินงานของบริษัทฯ  

 เพ่ือเสริมความแขง็แกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัท เน่ืองจากมีอตัราส่วนหนีสิ้นตอ่ทนุอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ําลง 

 มีความสามารถในการดําเนินธุรกิจได้อย่างตอ่เน่ือง นอกจากนีก้ารมีเงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการดําเนินกิจการเพ่ิมขึน้ 
จะทําให้เพ่ิมศกัยภาพในการทําธุรกิจตลอดจนการแข่งขนั 

7. ประโยชน์ท ี่ผู้ถ ือห ุ้นจะพงึได้รับจากการเพ ิ่มท ุน / จัดสรรห ุ้นเพ ิ่มทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี
เงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละปี ทัง้นี ้นโยบายดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความจําเป็นอ่ืนใด  

7.2 ผู้ จองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัทฯ เร่ิมตัง้แต่เม่ือผู้ จองซือ้ 
หุ้นสามญัเพิม่ทนุได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

8. รายละเอยีดอ ื่นใดท ี่จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืห ุ้นเพ ื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจในการอนุมัตกิารเพ ิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุน 

 - ไม่มี- 
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9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีท ี่คณะกรรมการบริษัทฯ มมีตใิห้เพ ิ่มท ุน / จัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุน 

ลาํดบั การดาํเนินการ  วัน / เดอืน / ปี 
1. การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ท่ี 5/2560 30 มิถนุายน 2560 
2. วันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญ 

ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 (Record Date) 
17 กรกฎาคม 2560 

3. วนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ 

18 กรกฎาคม 2560 

4. การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 7 สิงหาคม 2560 
5. การจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมี
มติอนมุตั ิ

6. การจดทะเบียนการเพ่ิมทนุชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีมีการจัดสรรหุ้ น
เพ่ิมทนุ 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นางเมตตา อทุกะพนัธุ์) 

ประธานกรรมการบริษัทฯ 
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