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(F 53-4)            

แบบรายงานการเพิมทุน 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) 

วันที 26 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

 

      บริษัท  เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน)   (“บริษทั”)  ขอรายงานมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที  1/2559   เมือวนัที 26 

กมุภาพนัธ์ 2559 เกียวกบัการเพิมทุนและจดัสรรหุ้นเพิมทุนดงัต่อไปนี 

1. การเพิมทุน 

 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้มีมติให้นําเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจําปี 2559 ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั

จาก  602,000,000 บาท เป็น 601,999,244 บาท สําหรับหุ้นทียงัไม่เรียกชําระ และเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 

601,999,244 บาท เป็น 662,199,169 บาท โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 60,199,925 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท รวม 60,199,925 บาท 

โดยเป็นการเพิมทุนในลกัษณะดงันี 

การเพิมทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 
มูลค่าทีตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 
รวม (บาท) 

� แบบกําหนดวตัถุประสงค์

ในการใช้เงินทุน 

หุน้สามญั 60,199,925 1.00 60,199,925 

� แบบมอบอาํนาจทวัไป  

    (General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน 

        2.1 รายละเอยีดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ 
จํานวน(หุ้น/หน่วย)

โดยประมาณ 

อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย / ราคาใช้

สิทธิ(บาท/หุ้น) 

วันเวลาจอง

ซือและชําระ

เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. เพือรองรับการจ่ายปัน

ผลเป็นหุน้ปันผล 

ไม่เกิน 40,133,293 หุน้ 10 : 1 - - โปรดพิจารณา

หมายเหตุขอ้ 1, 3 

และ 2.2 

2. เพือรองรับการปรับ

สิทธิของใบสําคญัแสดง

สิทธิทีจะซือหุน้สามญั

ของบริษทั ครังที 1 

(TSR-W1) 

ไม่เกิน 20,066,632 หุน้ - - เพือรองรับการ

ปรับสิทธิของ

ใบสําคญั

แสดงสิทธิ 

TSR-W1 

โปรดพิจารณา

หมายเหตุขอ้ 2 และ 

3   

รวม  ไม่เกนิ 60,199,925 หุ้น     
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หมายเหตุ:  

1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัเพือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จาํนวนไม่เกิน 40,133,293 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้น

ละ 1.00 บาท ในอตัรา 10 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทงัสินไม่เกิน 40,133,293 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 0.10 บาทต่อ

หุน้ ในกรณีทีมีเศษของหุน้ บริษทัจะจ่ายปันผลในส่วนทีเป็นเศษดงักล่าวเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท  

2. จดัสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทัเพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษทั ครังที 1 

(TSR-W1)  การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ TSR-W1 ตาม

ขอ้กาํหนดสิทธิว่าดว้ยสิทธิและหน้าทีของผูอ้อกใบสําคัญแสดงสิทธิ (TSR-W1) (“ขอ้กําหนดสิทธิ”) ขอ้ 1.5.4 หากบริษทัจ่ายปัน

ผลทงัหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั กําหนดใหบ้ริษทัปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิและ

จะมีผลบงัคบัทนัทีตงัแต่วนัแรกทีผูซื้อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกทีตลาดหลกัทรัพยขึ์นเครืองหมาย XD)   

3. เสนอขอใหพิ้จารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ัดการ และ/

หรือ บุคคลทีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจกาํหนดรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวข้องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม

ทุนดงักล่าว เช่น ระยะเวลาในการจัดสรร วิธีการจดัสรรหุน้ เป็นต้น  รวมทงัให้มีอาํนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ กบัการ

ดงักล่าวขา้งต้น และมีอํานาจดาํเนินการต่าง ๆ อนัจําเป็น รวมถึงการให้ขอ้มูล การยืนเอกสารหลกัฐานต่อสํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด กระทรวง

พาณิชย์ หรือหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามญัเพิมทุนเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีทีมีเศษของหุ้น 

        สําหรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนเพือจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั กรณีทีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษหุ้น บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในส่วน

ของเศษหุน้นีเป็นเงินสดแทน ให้กบัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 

3.  กาํหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพือขออนุมัติการเพิมทุน 

 กาํหนดวนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ในวนัศุกร์ที 22 เมษายน 2559  ณ  ห้องประชุมแม่นําเจ้าพระยา ชัน  อาคาร

สํานกังาน บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) เลขที 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  ตงัแต่

เวลา 13:30 น. โดยกําหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีไดรั้บสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจําปี 2559 ของบริษทั ในวนัที 15 มีนาคม 

2559 และให้รวบรวมรายชือผูถื้อหุน้ตามมาตรา  ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที 

16 มีนาคม 2559 

4.  การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง และเงอืนไขการขออนุญาต 

      บริษทัจะดําเนินการยืนคาํขอจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย ์ขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้รับหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และ

เขา้ทาํการซือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 
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 5.  วัตถุประสงค์ของการเพิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเพิม 

       5.1    เพือรองรับการจ่ายปันผล เป็นหุ้นปันผล  

 5.2    เพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั ครังที 1 (TSR-W1)  

 5.3    เพือนาํเงินทีไดจ้ากการเพิมทุนใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัและสํารองเพือใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต 

6.  ประโยชน์ทีบริษัทจะพึงได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน 

 6.1     การขยายธุรกิจ และการลงทุน 

 6.2     การปรับโครงสร้างทุนของบริษทั ให้แขง็แกร่งยิงขึน 

7.  ประโยชน์ทีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน 

 7.1       บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ตํากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิภายหลงัการหักภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลและการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 7.2     สิทธิของหุ้นสามญัทีเพิมทุนในครังนี จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุน้สามัญของบริษทั โดยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

นบัตงัแต่วนัทีปรากฎชือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ทียืนขอเพิมทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

8. รายละเอยีดอืนใดทีจําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน/ 

     จัดสรรหุ้นเพิมทุน  

-ไม่มี-  

9.  ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน 

การดําเนินการ กาํหนดการ 

1)   วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที  1/2559     26 กมุภาพนัธ์ 2559 

2)   วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  (Record Date)       15 มีนาคม 2559 

3)   วนัปิดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้   16 มีนาคม 2559 

4)   วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 22 เมษายน 2559 

5)   วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)       9 พฤษภาคม 2559 

6)   วนัปิดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการรับเงินปันผล  10 พฤษภาคม 2559 

7)  กาํหนดการจ่ายเงินปันผล 19 พฤษภาคม 2559 

 


