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สิง่ที่สงมาดวยลําดับท่ี 2 

(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559  

(ฉบับแกไขเพิ่มเติมขอมูลการออกและเสนอขายหุน) 
 

ขาพเจาบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) สํานักงานใหญตั้งอยูที่อาคารเบอรล่ี ยุคเกอร เลขท่ี 99 
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 เก่ียวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน ดังตอไปน้ี 

1. การลดทุนและเพิ่มทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติดังนี ้
 
(ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 360,434,444 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,014,389,444 บาท เปนทุน

จดทะเบียนใหม จํานวน 1,653,955,000 บาทโดยการตัดหุนสามัญท่ียังไมไดจําหนายของบริษัท จํานวน 360,434,444 
หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท 
 

(ข) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 2,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,653,955,000 บาท 
เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 4,053,955,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 2,400,000,000   หุน ซึ่งมี
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยเปนการเพ่ิมทุนในลักษณะดังน้ี 

 

การเพิ่มทุน ประเภทหุน จํานวนหุน มูลคาที่ตราไว  
(บาทตอหุน) 

รวม  
(บาท) 

 แบบกําหนดวัตถุประสงค
ในการใชเงินทุน 

หุนสามัญ 
หุนบุริมสิทธิ 

 2,400,000,000 
- 

1.00 
- 

2,400,000,000 
- 

 แบบมอบอํานาจท่ัวไป 
(General Mandate) 

หุนสามัญ 
หุนบุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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สิง่ที่สงมาดวยลําดับท่ี 2

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน  
 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน  

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 
(ไมเกิน) 

ราคาขายและการจัดสรร วัน เวลา จองซ้ือ  
และชําระเงินคาหุน 

หมายเหตุ 

2.1  เพ่ือรองรับการจัดสรรหุ น
สามัญเพ่ิมทุนใหกับบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) 

 

800,000,000 โปรดดูหมายเหตุ ขอ (1) โปรดดูหมายเหตุ  
ขอ (2) 

- 

2.2  เพ่ือรองรับการจัดสรรหุนเพ่ิม
ทุนใหแกผูถือหุนตามสัดสวน
จํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละราย
ถื อ อ ยู  (Right Offering)  -  
คร้ังแรก 

1,600,000,000 
 

(ปจจุบัน จาํนวนหุน 
ที่ออกจําหนายแลว
ของบริษัทเทากับ 
1,592,221,000 

หุน) 
 

35 บาทตอหุน 
(กําหนดจากราคาปดของหุน
ข อ ง บ ริ ษั ท  ณ  วั น ที่  25 
พฤษภาคม  2559 ซึ่ ง เท า กับ 
37.75 บาท ดังนั้น ราคาเสนอ
ขายหุนละ 35 บาท จึงคํานวณ
เปนราคาท่ีใหสวนลดในอัตรา
รอ ยละ  7 .28  ของราค าป ด
ขางตน ) 

และ 
 

อัตราสวน 1:1 
 

โปรดดูหมายเหตุ ขอ (3) 
 

วันจองซื้อ 13, 14, 
15, 20 และ 21 
กรกฎาคม 2559 

 
โปรดดูหมายเหตุ  

ขอ (2)  

- 

2.3  เพ่ือรองรับการจัดสรรหุนเพ่ิม
ทุนใหแกผูถือหุนตามสัดสวน
จํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละราย
ถื อ อ ยู  (Right Offering)  -  
คร้ังที่สอง (ในกรณีที่มีหุน
เหลือจากการจัดสรรตาม
ขอ 2.1 และ/หรือ 2.2)  

 

หุนสวนท่ีเหลือ
จากการจดัสรร
ตาม 2.1 และ 2.2 

 
(ยั ง ไม ส าม ารถ
ร ะ บุ จํ า น ว น ท่ี
แนนอนได) 

ราคาเสนอขายจะเปนราคา
ตามที่คณะกรรมการหรือบุคคล
ที่ไดรับมอบหมายกําหนด ซึ่ง
จะเปนราคาท่ีไมต่ํากวาราคา
เสนอขายแบบ Rights Offering 
ในครั้งแรกตามขอ 2.2 และไม
สูงกวาราคาท่ี เสนอขายหุน
สามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลใน
วงจํากัดตามขอ 2.1 
 

โปรดดูหมายเหตุ ขอ (4) 
 
 

โปรดดูหมายเหตุ  
ขอ  (2)  

- 

 



 
 
 

35
 

สิง่ที่สงมาดวยลําดับท่ี 2 

สิง่ที่สงมาดวยลําดับท่ี 2 

หมายเหตุ: 
(1) การกําหนดราคาเสนอขายหุนใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จะเปนไปตามราคาท่ีคณะกรรมการ

บริษัทกําหนด โดยจะเปนราคาเสนอขายหุนตามราคาตลาดในราคาท่ีดีที่สุดในชวงท่ีเสนอขายหุนตอผูลงทุน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออก
ใหมตอบุคคลในวงจํากัด โดยการกําหนดราคาเสนอขายหุนอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้ 
(ก) กําหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในชวงท่ีเสนอขายหุนตอผูลงทุน กลาวคือ เปน

ราคาท่ีไมต่ํากวาราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการ
ติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกัน (ราคาตลาด) ทั้งนี้ บริษัทอาจกําหนดราคาเสนอขายโดย
มีสวนลดไดแตตองไมเกินรอยละ 10.0 จากราคาตลาดดังกลาว  หรือไมต่ํากวาราคาท่ีกําหนดโดยผาน
กระบวนการท่ีเปดใหผูลงทุนสถาบันแสดงความประสงคที่จะซื้อหุนท่ีออกใหมของบริษัท ณ ระดับราคา
ที่ตองการ  (Book Building) ซึ่งผานการสํารวจโดยบริษัทหลักทรัพย  ตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ี
ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด  และ   

 (ข) ราคาดังกลาวจะเปนราคาเสนอขายท่ีไมต่ํากวาราคาท่ีเสนอขายตอผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในครั้งแรก (หุนละ 35 บาท) และเปน
ราคาท่ีมีความสมเหตุสมผลเมื่อคํานึงถึงประโยชนและสวนไดเสียรวมถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผูถือหุนเดิมของบริษัท 

 
(2) คณะกรรมการบริษัทหรือนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ

บริษัทซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณากําหนด และ/หรือ แกไข
เปล่ียนแปลงรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด ตามตารางขอ 
2.1  และ/หรือ ผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Rights Offering) ตามตารางขอ 2.2 และ ขอ 2.3 ดังกลาว ไดซึ่งจะตอง
อยูภายใตบังคับของหลักเกณฑและกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยอาจรวมถึงแตไมจํากัดเพียง (1) การจัดสรรหุน
สามัญเพ่ิมทุนเปนครั้งเดียวหรือเปนครั้ง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน  การ
กําหนดราคาเสนอขาย (สําหรับการจัดสรรหุนตามตารางขอ 2.1 และ/หรือขอ 2.3) วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเดิม
ที่มีสิทธิจองซ้ือและไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน (Record Date) สําหรับหุนสามัญเพ่ิมทุนที่บริษัทจะจัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิม (Rights Offering) (สําหรับการจัดสรรหุนตามตารางขอ 2.3)  การชําระคาหุน รวมถึงเงื่อนไข
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว (2) การแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การ
เขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน
ดังกลาว รวมทั้งดําเนินการตาง ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว และ (3) ลงนามในคําขอ
อนุญาตตาง ๆ คําขอผอนผันตาง ๆ และหลักฐานท่ีจําเปนที่เก่ียวของกับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิม
ทุน รวมถึงการจัดการและการย่ืนคําขออนุญาตตาง ๆ คําขอผอนผันตาง ๆ และหลักฐานท่ีจําเปนที่เก่ียวของตอ
หนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน
ดังกลาวขางตน 
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(3) ในการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ครั้งแรก ตามตารางขอ 

2.1 กําหนดราคาเสนอขายที่ราคา 35 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาท่ีใหสวนลดจากราคาปดของหุนของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย  ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติในเร่ืองนี้  (ราคาปดของหุนของ
บริษัท ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 เทากับ 37.75 บาท ดังนั้น ราคาเสนอขายหุนละ 35 บาทดังกลาวจึงคํานวณ
เปนราคาที่ใหสวนลดในอัตรารอยละ 7.28 ของราคาปดขางตน)   และมีสัดสวนการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใน
อัตรา 1 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม (คิดเปนจํานวนหุนที่ใชในการจัดสรรคร้ังแรกท้ังส้ิน 1,592,221,000 หุน) และ
กําหนดวันจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทในชวงวันท่ี 13, 14, 15, 20 และ 21 กรกฎาคม 2559 (รวม 5 วันทํา
การ) โดยบริษัทไดกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน 
(Record Date) ตามขอ 2.2 ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนในวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 อยางไรก็ตาม การกําหนดสิทธิในการจองซ้ือและไดรับการจัดสรรหุน
เพ่ิมทุน รวมถึงกําหนดวันจองซื้อหุนเพ่ิมทุนดังกลาวยังไมมีความแนนอนจนกวาจะไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือ
หุน 

 
(4) ในการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในตารางขอ 2.3  บริษัทอาจจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือ

จากการจัดสรรตามตารางขอ 2.1 และ/หรือขอ 2.2 ดังกลาวท้ังหมดหรือบางสวนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวนจํานวนหุนที่มี ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) อีกคร้ังหนึ่ง โดยบริษัทจะกําหนด
รายละเอียดตางๆ ทั้งหมดท่ีเกี่ยวของกบัการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Rights Offering) 
ในครั้งที่สองน้ีอีกคร้ัง อาทิ สัดสวนการจัดสรร ราคาเสนอขาย   วันจองซ้ือ วันกําหนดสิทธิในการจองซ้ือหุนเพ่ิม
ทุน (Record Date) ฯลฯ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการของบริษัทจะกําหนดและแจงขอมูลใหผูถือ
หุนทราบลวงหนาอีกคร้ัง    ทั้งนี้ ราคาเสนอขายสําหรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน 
(Rights Offering) ในครั้งที่สองน้ีจะเปนราคาท่ีมีสวนลดจากราคาปดของหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย ณ 
วันท่ีคณะกรรมการของบริษัทมีมติในเรื่องนี้ในอัตราสวนลดท่ีใกลเคียงกันกับราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Rights Offering) ในครั้งแรกตามตารางขอ 2.2 อยางไรก็ตาม ราคาเสนอขาย
ดังกลาวจะเปนราคาท่ีไมต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Rights Offering) 
ในครั้งแรกตามตารางขอ 2.2 และไมสูงกวาราคาที่เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดตามตาราง
ขอ 2.1 

 
 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน  

ใหปดทิ้ง 
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3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 2/2559 ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุม 1201 – 
1202 ชั้ น  12 อาคารเบอร ล่ี  ยุค เกอร เลข ท่ี  99 ซอยรูเบีย  ถนนสุขุมวิท  42 แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) เพ่ือสิทธิเขารวมประชุม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และ
ใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  พ.ศ.2535 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุนตอหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของและเงื่อนไขการขออนุญาต  

4.1 การจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน แกไขหนังสือบริคณหสนธิ และการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล วตอ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

4.2 การดําเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือรับหุนสามัญเพ่ิมทุนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน และเขาทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
5. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม 

5.1 เงินทุนท่ีไดจากการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามตารางขอ 2.1 และผู
ถือหุนตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) ครั้งแรก ตามตารางขอ 2.2 ท้ังหมดจะ
ใชเพ่ือปรับโครงสรางเงินทุนและชําระคืนหน้ีเงินกูจากสถาบันการเงินท่ีกลุมบริษัทใชในการเขาซ้ือกิจการของกลุม
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 97.94 ของหุนที่ออกจําหนายแลวท้ังหมด  ซึ่งไดมี
การกูยืมเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงิน รวมเปนจํานวนเงนิท้ังส้ินประมาณ  204,330 ลานบาท (จํานวนน้ีไมรวม
ดอกเบ้ียและคาใชจายตางๆ จากการเขาทํารายการ)   

5.2 ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรหุนใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามตารางขอ 2.1 และผูถือ
หุนตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) ครั้งแรก ตามตารางขอ 2.2 และบริษัทเห็น
วามีความจําเปนท่ีจะตองระดมเงินทุนเพ่ิมเติมเพื่อใหเปนไปตามแผนการปรับโครงสรางเงินทุนของบริษัท  
บริษัทอาจจะพิจารณาการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีมี
ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) อีกคร้ังหน่ึง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการปรับโครงสรางเงินทุนและ
ลดขั้นตอนและคาใชจายในการจัดประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนอีกคร้ัง 

 
6. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

เพ่ือชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินที่ใชในการเขาซ้ือกิจการของกลุมบริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) ภายในกําหนดระยะเวลาท่ีตกลงไวกับผูใหกู และชวยลดภาระดอกเบ้ียเงินกู รวมถึงชวยในการปรับ
โครงสรางเงินทุนและหน้ีสินของบริษัทใหมีความเหมาะสม  
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7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 
7.1 นโยบายเงินปนผล  
 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและ

สํารองตามกฎหมาย (ถามี) โดยบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสด และ/หรือ โครงการการลงทุน หรือ 
หรือ การขยายการลงทุนตาง ๆ จากธุรกิจที่ดําเนินอยูในปจจุบันหรือธุรกิจใหม ๆ ในอนาคต  

 
7.2 ผูจองซ้ือหุนเพ่ิมทุนจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลจากการดําเนินงานของบริษัท  เร่ิมตั้งแตผูจองซ้ือหุนไดรับการ

จดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทแลว โดยมีชื่อปรากฏเปนผูถือหุนในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท และ
บริษัทมีการประกาศจายเงินปนผล ท้ังนี้ เปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 
7.3 อื่น ๆ 
  -ไมมี- 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพือ่ใชประกอบการตัดสนิใจในการอนุมตักิารเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน
เพิ่มทนุ 

- ไมมี – 
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

 

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนนิการ วัน เดือน ป 
1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2559 25 พฤษภาคม 2559 

2 วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถอืหุน ครั้ง
ที่ 2/2559  และวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อและไดรับการ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน สําหรับหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีบริษัทจะจัดสรรใหแกผู
ถือหุนเดิม (Rights Offering) (สําหรับการจัดสรรหุนตามตารางขอ 2.2 
ขางตน) (Record Date)  

9 มิถุนายน 2559 
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ลําดับ ขั้นตอนการดําเนนิการ วัน เดือน ป 
3 วันรวบรวมรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน 

ครั้งท่ี 2/2559 และมีสิทธิจองซ้ือและไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 
สําหรับหุนสามัญเพ่ิมทุนที่บริษัทจะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม  (Rights 
Offering) (สําหรับการจัดสรรหุนตามตารางขอ 2.2 ขางตน) 

10 มิถุนายน 2559 

4 วันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที ่2/2559 29 มิถุนายน 2559 

5. ดําเนินการจดทะเบียนมตเิพ่ิมทุนจดทะเบยีน แกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย 

ภายใน 14 วันนับแตวันท่ีที่
ประชุมผูถือหุนมีมติ

อนุมัต ิ
 
 
 
บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 
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