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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10 : 
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) 

           
    ขา้พเจ้า บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2558        
วนัศุกร์ที่ 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 เกี่ยวกบัการเพิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงัต่อไปน้ี 
 
1. การเพิ่มทุน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัศุกร์ที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดอ้นุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
เดิม 344,000,000 บาท เป็น 602,000,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน  258,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท 
 
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
       ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน   258,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ  
1.00 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 258,000,000 บาท ตามรายละเอียดดงัน้ี 
        2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ 
จ าน วน (หุ้ น /ห น่ วย)
โดยประมาณ 

อัตราส่วน 
 

ราคาขาย  / ราคาใช้
สิทธิ(บาท/หุ้น) 

วันเวลาจอง
ซ้ือและช าระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. เพื่อรองรับการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นหุน้ 

ไม่เกิน 57,333,333 หุน้  6 หุ้ น ส ามัญ เดิ ม 
ต่อ 1 หุน้ปันผล 

0.1667บาท  
ต่อ 1 หุน้ 

- ดูรายละเอียดขอ้  
2.2 และ   
ดูหมายเหตุ 1), 
2), 3) 

2. เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จ ะ ซ้ื อ หุ้ น ส ามัญ ข อ ง
บริษัทฯ ค ร้ังท่ี  1 (TSR-
W1) 

ไ ม่ เกิ น  200,666,667 
หน่วย  

2 หุ้ น ส ามัญ เดิ ม 
ต่อ  
1 หน่วยใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

2.00 บาท ต่อ 1 หุน้ 
(อัต รา  1 ใบ ส าคัญ
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น
สามญั) 

ระบุ ว ัน ใน
ภายหลงั 

ดูรายละเอียดขอ้  
2.2  และ 
ดูหมายเหตุ 3) 

 2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 
 (1) ส าหรับรองรับการใชสิ้ทธิรับหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิ 
  กรณีที่ผูถ้ือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจดัสรรเป็นหุน้ปันผลได ้บริษทั จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของ
เศษหุน้น้ีเป็นเงินสดแทน ใหก้บัผูถ้ือหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.1667 บาท 

(2) ส าหรับรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (TSR-W1) โดยไม่คิด
มูลค่า 
  กรณีผูถ้ือหุน้ที่มีเศษหุน้ที่เหลือ  เน่ืองจากจ านวนหุน้ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุน้ได ้บริษทั จะผูรั้บซ้ือหุน้
คืน เพื่อรักษาสิทธิของผูถ้ือหุน้ไม่ใหถู้กกระทบสิทธิจากการที่มีเศษหุน้เหลือ 
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หมายเหตุ : 
1) มีมติอนุมัติว ันก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้น (Record date) ที่ มีสิทธิในการรับหุ้น ปันผล  ในวันพฤหัสบดีที่  7 

พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 

2) ก าหนดการจ่ายปันผลในวนัศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
3) ทั้งน้ี ให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เป็นผู ้มี

อ  านาจในการพิจารณาก าหนด เช่น ระยะเวลาในการจดัสรร  วิธีการช าระเงินค่าหุน้  วิธีการจดัสรรหุน้ เป็นตน้  
รวมถึงการแกไ้ขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้ปัน
ผล และการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท คร้ังท่ี 1 (TSR-W1) โดยไม่คิดมูลค่า 
รวมทั้งให้มีอ  านาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ กบัการดงักล่าวขา้งตน้ และมีอ  านาจด าเนินการต่าง ๆ อัน
จ าเป็น รวมถึงการให้ขอ้มูล การยื่นเอกสารหลกัฐาน  ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวง
พาณิชย ์หรือหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
3.  ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน 
 ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 ในวนัศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558  ณ  ห้องประชุมแม่น ้าเจา้พระยา 
ชั้น 3 บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ  าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120  ตั้งแต่เวลา 13.30 น. โดยก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นที่ไดรั้บสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 
2558 ของบริษทั ในวนัพฤหสับดีที่  2 เมษายน พ.ศ. 2558 และให้รวบรวมรายช่ือผูถ้ือหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัศุกร์ที่  3 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
4.  การขออนุญาตลดทุน/เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 
      บริษทัจะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามัญ และขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน และเขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 
 
 5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 
       5.1 เพื่อรองรับการจ่ายปันผล เป็นหุน้ 
 5.2 เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมโดยไม่คิดมูลค่า  
 5.3 เพื่อน าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั และส ารองเพื่อใชเ้ป็นเงินลงทุนในอนาคต 
 
6.  ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 6.1     การขยายธุรกิจ และการลงทุน 
 6.2     การปรับโครงสร้างทุนของบริษทั ใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึน 
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7.  ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 7.1      ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและมูลค่าของหลกัทรัพย ์
 
8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ 
     จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

-ไม่มี-  
9.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การด าเนินการ ก าหนดการ 
1)   วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี  2/2558     วนัศุกร์ที่ 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
2)   ว ันก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น   
(Record Date)       

วนัพฤหสับดีที่  2 เมษายน พ.ศ. 2558 

3)   ว ันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู ้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ  ในการเข้าร่วม
ประชุม ผูถ้ือหุน้   

วนัพฤหสับดีที่  3 เมษายน พ.ศ. 2558 

4)   วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 วนัศุกร์ที่  24 เมษายน พ.ศ. 2558 
5)   วนัใชสิ้ทธิจองซ้ือ - ไม่มี- 
6)   วนัก  าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิในการรับหุน้ปันผล (Record Date)       วนัพฤหสับดีที่  7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
7)   วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิ  
ในการรับหุน้ปันผล  

วนัศุกร์ที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

8) ก าหนดการจ่ายปันผล วนัศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
9)   วนัก  าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิในการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (TSR-W1) โดยไม่คิดมูลค่า (Record Date)       

ระบุวนัในภายหลงั 

10)   ว ันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู ้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 1 (TSR-W1) โดยไม่คิด
มูลค่า 

ระบุวนัในภายหลงั 

 
 
 
 


