
 

 

ที่ สกอ. 010 / 2559                                                                                         
                                      11   มีนาคม   2559 

 
เร่ือง ก าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559   งดจ่ายเงินปันผล  เลือกต้ังกรรมการเพิ่มเติม การออกหุ้น

เพิ่มทุน  การเสนอขายหุ้น PP การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ฯ Warrant รุ่นที่ 2 ( IEC – W2 ) (แก้ไขเพิ่มเติม) 
 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน 

2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นเก่ียวกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะืื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (IEC – W2) ืึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  

  
ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  คร้ังที่   

2/2559   เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2559     ได้มีมติดังนี้ 
 

1.) เห็นชอบการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558   และให้น าเสนอ 
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  พิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

2.) เห็นชอบให้เลือกต้ังกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 คน   จากเดิมที่มีกรรมการจ านวน 9  
คน มาเป็นกรรมการจ านวน 11 คน โดยกรรมการเข้าใหม่ที่เพิ่มเติมอีก 2 คน ได้แก่ 1. ดร. บุษกร จารุวชิราธนากุล     
( Bussakorn  Jaruwachirathanakul , PhD) และ  2. ศ. ดร. นฤมล สอาดโฉม ( Professor Narumon Saardchom, 
PhD)   และให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  พิจารณาอนุมัติต่อไป 

3.) เห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จาก  2,048,245,850  บาท  เหลือ  
2,033,954,212.50 บาท   แบ่งออกเป็น 203,395,421,250 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท   โดยการตัดหุ้น
สามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน  1,429,163,750  หุ้น   และให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2559 พิจารณาอนุมัติต่อไป   

4.) เห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย  เป็นดังนี้  

“ ข้อ  4. ทุนจดทะเบียนจ านวน       2,033,954,212.50   บาท  
  แบ่งออกเป็น                     203,395,421,250   หุ้น          
  มูลค่าหุ้นละ                     0.01   บาท          
  โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ             203,395,421,250   หุ้น     
  หุ้นบุริมสิทธิ   -ไม่มี-   ” 
และให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมัติต่อไป   
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 5.) เห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  อีกจ านวน 736,390,842.50 บาท   จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม  2,033,954,212.50  บาท   เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 2,770,345,055 บาท  โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่จ านวน 73,639,084,250 หุ้น     มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  0.01 บาท  

 
6.) เห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน)  

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่  เป็นดังนี้     
“ ข้อ  4. ทุนจดทะเบียนจ านวน        2,770,345,055  บาท  

  แบ่งออกเป็น                   277,034,505,500    หุ้น          
  มูลค่าหุ้นละ                   0.01   บาท          
  โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ           277,034,505,500   หุ้น     
  หุ้นบุริมสิทธิ   -ไม่มี-   ” 
 และให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมัติต่อไป   
 

7.) เห็นชอบให้ออกและจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ   จ านวน  
32,960,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  0.01 บาท (หนึ่งสตางค์ ) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement  :  PP )   จ านวน  16 ราย   ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.021 บาท ( ศูนย์จุดศูนย์สองหนึ่งบาท )   ืึ่งเป็น
การเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่มีมติก าหนดราคาเสนอขายชัดเจน และก าหนดราคาเสนอขายต่ ากว่า
ราคาตลาด  ืึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดถึงร้อยละ 30  ทั้งนี้ บริษัทฯ ค านวณราคาตลาด
ได้เท่ากับหุ้นละ 0.03 บาท ( ศูนย์จุดศูนย์สามบาท ) อันจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558  เร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่   28 ตุลาคม  2558   ประกอบกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่  29 เมษายน  2558   ืึ่งจะต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 พิจารณา
อนุมัติต่อไป   ทั้งนี้ จะต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นดังกล่าว     และจะต้องผ่านการได้รับอนุญาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียก่อน     ทั้งนี้  บริษัทฯ จะต้องเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี
มติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าว  
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  รายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement  :  PP )  ปรากฎดังนี้ 
 
ล ำดับท่ี ชื่อนักลงทุน สัญชำติ จ ำนวนหุ้น รำคำเสนอขำย

ต่อหุ้น (บำท) 

มูลค่ำหุ้นรวม 

(บำท) 

1. นางอุษณี  กมลสันติสุข ไทย 10,000,000,000 0.021 210,000,000 
2. น.ส. ธัชมนต์  นานาวราทร ไทย 5,000,000,000 0.021 105,000,000 
3. นายณัฐสันต์  นานาวราทร ไทย 5,000,000,000 0.021 105,000,000 

4. นายปิยพันธ์  วงศ์ยะรา ไทย 2,000,000,000 0.021 42,000,000 
5. นายล้ าพันธุ์  พรรธนประเทศ ไทย 2,000,000,000 0.021 42,000,000 
6. นายมงคล  สุขเจริญคณา ไทย 1,800,000,000 0.021 37,800,000 

7. นายวีระศักดิ์  บุญวรเมธี ไทย 1,500,000,000 0.021 31,500,000 
8. นายกรณ์ชนันท์  ธนันท์นพงศ์ ไทย 1,500,000,000 0.021 31,500,000 

9. นายมานพ  จารุก าเนิดกนก ไทย 1,100,000,000 0.021 23,100,000 
10. นางนวลอนงค์  สมบัติจิรกาล ไทย 1,000,000,000 0.021 21,000,000 
11. นายสันติชัย  วนาศรีสันต์ ไทย 540,000,000 0.021 11,340,000 

12. นายสุเมธ  ผ่องธัญญา ไทย 500,000,000 0.021 10,500,000 
13. นายถาวร  สุขศรีสราญจิตร ไทย 400,000,000 0.021 8,400,000 

14. น.ส. ปาริชาติ  หงส์พิสุทธิกุล ไทย 300,000,000 0.021 6,300,000 
15. น.ส. พนิตตา  ฟูตระกูล ไทย 200,000,000 0.021 4,200,000 
16. นางทิพวัน  เรืองบุณย์ ไทย 120,000,000 0.021 2,520,000 

 รวม  32,960,000,000 0.021 692,160,000 

 
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้ง  16 รายดังกล่าว ประสงค์จะช าระเงินค่าื้ือหุ้นดังกล่าวให้แก่ 

บริษัทฯ  โดยแบ่งช าระเป็น 4  งวด   ดังนี้ 
  ช าระงวดที่  1   ช าระค่าหุ้นเป็นเงินจ านวน 10 %  ของมูลค่าที่ืื้อหุ้นทั้งหมด  หลังจากวันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ให้ขายหุ้นดังกล่าว  
  ช าระงวดที่  2   ช าระค่าหุ้นเป็นเงินจ านวน 30 %  ของมูลค่าที่ืื้อหุ้นทั้งหมด  หลังจากวันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ให้ขายหุ้นดังกล่าว 

ช าระงวดที่  3   ช าระค่าหุ้นเป็นเงินจ านวน 30 %  ของมูลค่าที่ืื้อหุ้นทั้งหมด  หลังจากวันที่ที่ 
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ ภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ให้ขายหุ้นดังกล่าว 

ช าระงวดที่  4   ช าระค่าหุ้นเป็นเงินจ านวน 30 %  ของมูลค่าที่ืื้อหุ้นทั้งหมด   ภายในไม่เกิน 3  
เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าว   
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ทั้งนี้ บริษัทฯ  ได้ค านวณราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ย้อนหลัง 7 วัน ท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้
บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ โดยราคาที่น ามาเฉล่ียดังกล่าวใช้ราคาเฉล่ียของการืื้อขายหุ้นของ
บริษัทฯ ในแต่ละวัน โดยค านวณนับต้ังแต่วันที่  2  มีนาคม  2559   จนถึงวันที่  10  มีนาคม  2559  รวม 7 วันท าการ
ติดต่อกัน ส าหรับในการน ามาค านวณหาราคาเสนอขายในคร้ังนี้   โดยรำคำตลำดค ำนวณได้เท่ำกับหุ้นละ 0.03 
บำท  (สำมสตำงค)์   

และเนื่องจากการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงในคร้ังนี้  เป็นการเสนอขายในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90  ของราคาตลาด  ดังนั้น  บริษัทฯ  จึงก าหนดห้าม
ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้งหมดในคร้ังนี้  น าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายใน
ก าหนดระยะเวลา  1 ปี ( ก าหนด Silent Period   1 ปี ) นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวเร่ิมท าการืื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ   โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวท าการืื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ
ก าหนดระยะเวลา 6 เดือน  ให้บุคคลที่ถูกส่ังห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกส่ังห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกส่ังห้ามขาย    

บริษัทฯ ได้พิจารณาเลือกบรรดานักลงทุนดังกล่าว ืึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมรายใหญ่ของบริษัทในกลุ่ม 
ล าดับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  ที่มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มกราคม 2559  ืึ่งเป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ
สิทธิในการจองืื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทุกราย ในช่วงระหว่างวันที่          
1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  ที่ผ่านมา   โดยผู้ถือหุ้นเดิมรายใหญ่ดังกล่าวได้จองืื้อหุ้นเพิ่มทุนใน
คราวที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในคราวนั้น เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรของตนเองเป็นจ านวนมาก  แต่ได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนเพิ่มนี้น้อยกว่าจ านวนหุ้นที่ประสงค์จะจองืื้อ จนท าให้บริษัทฯ ไม่มีหุ้นเหลือที่จะขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองื้ือเกินสิทธิดังกล่าวได้   ท าให้บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องคืนเงินค่าจองืื้อหุ้นในส่วนที่
ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเป็นจ านวนมากร่วมกว่า 500 ล้านบาท   บริษัทฯ  จึงเห็นว่าบรรดาผู้ถือหุ้นเดิมราย
ใหญ่ดังกล่าวมีศักยภาพสูงทางด้านเงินทุน    และประกอบกับผู้ถือหุ้นเดิมรายใหญ่ ได้แสดงเจตน์จ านงที่จะขอเสนอ
ืื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเฉพาะเจาะจงเข้ามายังบริษัทฯ   บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นโอกาสในการระดมเงินทุนในคร้ัง
นี้เพื่อยังประโยชน์สูงสุดมาให้แก่บริษัทฯ  ในที่สุด   
หมายเหตุ  :      ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้ง  16 รายนี้  เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  จึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
โดยตรง ผู้ถือหุ้นเ ดิมรายดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงในวาระนี้  ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นเดิมรายนั้นตามมาตรา 258 (1) ถึง 
(7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้ง 16 รายดังกล่าวข้างต้นนี้  เป็นบุคคลที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง 
ืึ่งกันและกัน  กับทั้งเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ แต่อย่างใด    และผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้งหมดนี้  
มิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตแต่อย่างใด  

ทั้งนี้  สิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ของผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
ยังมีความไม่แน่นอนืึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ก่อน  
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เหตุผล และความเห็นของบริษัทฯ   ที่ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนโดย 
เฉพาะเจาะจง ในราคาต่ า    มีดังนี้ 

1. เหตุผลเพื่อความจ าเป็นในการเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ  โดยเงินลงทุน 
ดังกล่าวจะน าไปใช้ในโครงการลงทุนที่ค้างจากการขาดสภาพคล่อง ทั้งนี้โครงการดังกล่าวทั้งส้ินได้รับการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 

2. เพื่อความจ าเป็นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต้น ๆ ของบริษัทฯ  ให้ 
รวมกลุ่มเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (Strategic alliance)  และพันธมิตรเหล่านี้จะเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุน
โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ให้แข็งแรง  ทั้งนี้การลงทุนของพันธมิตรก็จะเป็นแบบระยะยาว (Long-term 
investment)  ในกรณีที่พันธมิตรรายใหญ่ข้างต้นดังกล่าว ได้รับสิทธิ์ที่จะืื้อหุ้น PP   ท าให้พันธมิตรเหล่านั้นจะต้อง
ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อยเท่ากับ Silent period  เป็นระยะเวลา  1 ปี  
 
  8.) เห็นชอบใหอ้อกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะืื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
(Warrant) รุ่นที่ 2  (IEC – W2)  จ านวนไม่เกิน  40,679,084,250 หน่วย     โดยออกและจัดสรรให้แก่  ผู้ถือหุ้นเดิมใน
อัตราส่วน  5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ  1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  (ในกรณีค านวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัด
เศษทศนิยมทิ้ง) โดยเป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า  โดยมีอายุ  3 ปี  นับแต่วัน
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)   และใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) บริษัทฯ จะน ำเข้ำจดทะเบียนเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ด้วย   ทั้งนี้ จะมีอัตราการใช้สิทธิแปลง
สภาพ เท่ากับ  1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  ต่อ  1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  โดยมีราคาแปลงสภาพ 
(Exercise Price) เป็นก าหนดราคาตายตัวในแต่ละปี  เป็นดังนี้ 

- ภายในปีที่ 1  ( นับแต่วันออก Warrant  ถึงเมื่อครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันออก Warrant )  
Exercise Price    ที่ราคาหุ้น  ละ   0.025  บาท  ( ศูนย์จุดศูนย์สองห้าบาท ) 

- ภายในปีที่ 2  ( นับแต่วันพ้นก าหนด 1 ปี   ถึงเมื่อครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันออก Warrant )  
Exercise Price    ที่ราคาหุ้น  ละ   0.035  บาท  ( ศูนย์จุดศูนย์สามห้าบาท ) 

- ภายในปีที่ 3  ( นับแต่วันพ้นก าหนด 2 ปี   ถึงเมื่อครบก าหนด 3 ปี นับแต่วันออก Warrant )  
Exercise Price    ที่ราคาหุ้น  ละ   0.045  บาท  ( ศูนย์จุดศูนย์ส่ีห้าบาท )   
โดยก าหนดการแปลงสภาพ (Exercise Period)  เป็นรายไตรมาส  คือทุกส้ินเดือน มีนาคม   

มิถุนายน  กันยายน  และ ธันวาคม ของทุกปี ภายในวันท าการสุดท้ายของส้ินไตรมาสนั้น ๆ และรวมทั้งภายในวันท า
การสุดท้ายของวันครบก าหนดอายุ Warrant ดังกล่าว            
   โปรดพิจารณารายละเอียดตามรายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ       
(IEC-W2) แนบท้าย    และให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมัติต่อไป   

ทั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ที่จะจัดให้มีขึ้น พิจารณาก าหนดวัน  
Record Date   เพื่อสิทธิในการมีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ในวันที่ 9 พฤษภาคม  2559    
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการมีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ในวันที่ 10 พฤษภาคม  2559   
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  ทั้งนี้  สิทธิในการได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC – W2)  ยังมีความไม่แน่นอนืึ่งต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ก่อน  
หมายเหตุ    : ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (PP) ทั้ง  16 ราย  ที่ได้รับจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของ
บริษัทฯ  เฉพาะในส่วนของจ านวน  32,960,000,000 หุ้น ในวาระก่อนนั้น  จะไม่ได้รับสิทธิจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะืื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Warrant) รุ่นที่ 2 (IEC-W2)  แต่อย่างใด     เนื่องจากการจัดสรรหุ้น PP   จะ
เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ IEC-W2 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว     
   

9.) เห็นชอบใหอ้อกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ   จ านวนไม่เกิน  
40,679,084,250  หุ้น   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  0.01 บาท  (หนึง่สตางค์)   เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC – W2)     และให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมัติต่อไป   

 
10.)  ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559   ในวันจันทร์ที่  25  เมษายน  2559   

เวลา  14.00 น. ณ  ห้องเพลนารีฮอล์ 1  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  เลขที่ 60  ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย    
กรุงเทพมหานคร  

11.)  ก าหนดวัน Record Date ( ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 )  ในวันที่ 30  มีนาคม  2559   และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225  แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  ในวันที่ 31  มีนาคม  2559  
 
  12.) ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559   มีดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่  
14  ธันวาคม  2558 

ความเห็นคณะกรรมการ   : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
   วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  2558 
    ความเห็นคณะกรรมการ   : เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี   

2558  ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 
   วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด ณ วันที่ 31  

ธันวาคม  2558   ืึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
ความเห็นคณะกรรมการ    : เห็นสมควรอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน 
ประจ าปี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  ืึ่งงบการเงินดังกล่าวผ่านการ 
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  กับทั้งได้ผ่านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558   
 ความเห็นคณะกรรมการ    : เนื่องจากถึงแม้ว่าผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา  บริษัทฯ จะมีผลประกอบการก าไรก็ตาม   แต่ด้วย 
เหตุที่ว่าเมื่อน าผลประกอบการก าไรสุทธิประจ าปีของบริษัทฯ หักด้วยยอด 
ขาดทุนสะสมยกมา หักด้วยส ารองตามกฎหมาย และ หักด้วยส ารองอื่นแล้ว   
บริษัทฯ  จะมียอดก าไรสุทธิคงเหลือเพียงจ านวน  10,651,592  บาท  ืึ่งมี 
จ านวนเพียงเล็กน้อย และประกออบกับบริษัทฯ ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องน า 
เงินที่ได้จากการด าเนินงานของบริษัทฯ  ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
และใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไป  

   วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี 
ประจ าปี 2559 
ความเห็นคณะกรรมการ    : เห็นสมควรแต่งต้ังให้  นางสาวมะลิวรรณ   
พาหุวัฒกร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701  หรือ นายมานิตย์  วรกิจจา 
ภรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326  แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบ 
บัญชี  จ ากัด   เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 ของบริษัทฯ    โดยก าหนด 
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2559 ของบริษัทฯ  และบริษัทในเครือของ 
บริษัทฯ    ไม่เกิน  7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) 

   วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
    ความเห็นคณะกรรมการ    : กรรมการที่ต้องออกเนื่องจากครบวาระมีอยู่  3  

ท่านคือ 
(1) ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช 
(2) นายสุธี  ผ่องไพบูลย์ 
(3) ดร. ไพโรจน์  สัตยธรรม 
จึงเห็นสมควรให้เลือกต้ังบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก  2 คน จากเดิมที่มี 
กรรมการจ านวน 9 คน  มาเป็นกรรมการจ านวน  11  คน   โดยกรรมการเข้า 
ใหม่ที่เพิ่มเติม อีก 2 คน     ได้แก่  1. ดร. บุษกร  จารุวชิราธนากุล  และ   
2. ศ. ดร. นฤมล  สอาดโฉม   

    ความเห็นคณะกรรมการ    : เห็นสมควรอนุมัติให้เลือกต้ังกรรมการเข้าใหม่ 
เพิ่มเติมอีก 2 คน ตามรายชื่อข้างต้นนี้   
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   วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท   

กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน  กรรมการบริหารความเส่ียง และ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ประจ าปี 2559 
ความเห็นคณะกรรมการ    : เห็นสมควรก าหนดผลประโยชน์ตอบแทน 
กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร   กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน   กรรมการบริหารความเส่ียง และ กรรมการก ากับดูแล 
กิจการที่ดี ประจ าปี 2559  ในวงเงินไม่เกิน  7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสน 
บาท)   

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จาก  2,048,245,850  บาท   
เหลือ 2,033,954,212.50 บาท   แบ่งออกเป็น 203,395,421,250 หุ้น  มูล 
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท   โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย 
จ านวน  1,429,163,750  หุ้น     
ความเห็นคณะกรรมการ    : เห็นสมควรให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ   
จาก  2,048,245,850  บาท  เหลือ 2,033,954,212.50 บาท   แบ่งออกเป็น  
203,395,421,250 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท   โดยการตัดหุ้น 
สามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน  1,429,163,750  หุ้น    

             วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ  
(ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ 
ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย     
ความเห็นคณะกรรมการ    : เห็นสมควรให้แก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย    

                                        วาระที่11พิจารณาอนุมัติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 736,390,842.50  
บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม  2,033,954,212.50  บาท   เป็นทุนจดทะเบียน 
ใหม่ จ านวน 2,770,345,055 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน  
73,639,084,250 หุ้น     มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  0.01 บาท  
ความเห็นคณะกรรมการ    :  เห็นสมควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ   
อีกจ านวน 736,390,842.50 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม   
2,033,954,212.50  บาท   เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 2,770,345,055  
บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน  
73,639,084,250 หุ้น     มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  0.01 บาท  
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             วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ  

(ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ      
ความเห็นคณะกรรมการ    : เห็นสมควรให้แก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ  

                                      วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติใหอ้อกและจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท 
จ านวน 32,960,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) 
ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement  :  PP )  จ านวน  16 

ราย   ในราคาเสนอขายหุ้นละ  0.021 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สองหนึ่งบาท)   ืึ่ง 
เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่มีมติก าหนดราคาเสนอ 

ขายชัดเจน และก าหนดราคาเสนอขายต่ ากว่าราคาตลาด   
ความเห็นคณะกรรมการ    : เห็นสมควรให้ออกและจัดสรรเสนอขายหุ้น 
สามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จ านวน 32,960,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private  
Placement  :  PP )  จ านวน  16 ราย   ในราคาเสนอขายหุ้นละ  0.021 บาท  
(ศูนย์จุดศูนย์สองหนึ่งบาท)   ืึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดย 

เฉพาะเจาะจงที่มีมติก าหนดราคาเสนอขายชัดเจน และก าหนดราคาเสนอ 

ขายต่ ากว่าราคาตลาด   
             วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติให้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะืื้อหุ้นสามัญเพิ่ม 

ทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 2  (IEC – W2) จ านวนไม่เกิน 40,679,084,250 หน่วย     
โดยออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ  1 
หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)   โดยเป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ (IEC-W2) ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า   ทั้งนี้ จะมีอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ
เท่ากับ  1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  ต่อ  1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ   และราคาแปลงสภาพ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่
ปรากฎในเอกสารแนบท้าย       
ความเห็นคณะกรรมการ    : เห็นสมควรให้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดง 
สิทธิที่จะืื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 2  (IEC – W2)  จ านวน 
ไม่เกิน 40,679,084,250 หน่วย    โดยออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
ตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารแนบท้าย   
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                                      วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ  จ านวน  

ไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์)    
เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC – W2)     
ความเห็นคณะกรรมการ    : เห็นสมควรให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ใหม่ของบริษัทฯ  จ านวน ไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ   
0.01 บาท  (หนึ่งสตางค์)   เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบส าคัญ 
แสดงสิทธิฯ (IEC – W2)     

             วาระที่ 16  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                ( ดร. อรรถวุฒิ  เลาหภักดี ) 
                           รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  สายปฏิบัติการ 2 
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(F53-4)     แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน                          สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. 
        ( ลดทุนจดทะเบียน - เพิ่มทุนจดทะเบียน  กำรจัดสรรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PP   กำรออกและ
จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุน IEC–W2 และกำรออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ IEC-W2) 

            บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  
          วันที่ 11  มีนาคม  2559  

 

ขา้พเจ้า บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 
2/2559  ืึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 11  มีนาคม  2559  เวลา 13.30 น.     เก่ียวกับการลดทุนจดทะเบียน  การเพิ่มทุนจด
ทะเบียน การออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PP และการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะืื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  IEC – W2   

และการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ IEC-W2 ดังต่อไปนี้ 
 

1. กำรลดทุนจดทะเบียน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2559 มีมติเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก  

2,048,245,850  บาท  เหลือ 2,033,954,212.50 บาท   แบ่งออกเป็น 203,395,421,250 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.01 บาท   โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน  1,429,163,750  หุ้น  

 
 2. กำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2559  มีมติเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 
736,390,842.50 บาท   จากทุนจดทะเบียนเดิม  2,033,954,212.50  บาท   เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 
2,770,345,055 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 73,639,084,250 หุ้น     มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  0.01 บาท  

  
          โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

  
3. กำรออกออกและจัดสรรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จ ำนวน 32,960,000,000 

หุ้น  มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ  0.01 บำท (หนึ่งสตำงค์ ) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 16 รำย   ใน
รำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.021 บำท ( ศูนย์จุดศูนย์สองหนึ่งบำท )    

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2559  มีมติเห็นชอบการออกและจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ใหม่ของบริษัทฯ   จ านวน 32,960,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  0.01 บาท ( หนึ่งสตางค์ ) ให้แก่ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง ( Private Placement  :  PP )   จ านวน 16 ราย   ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.021 บาท ( ศูนย์จุดศูนย์ 

กำรเพิ่มทุน 
 

ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 
(บำทต่อหุ้น) 

รวม (บำท) 

แบบก ำหนดวัตถุประสงค์
ในกำรใช้เงินทุน 

หุ้นสำมัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

73,639,084,250 
- 

0.01 
- 

736,390,842.50 
- 

แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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สองหนึ่งบาท ) ืึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่มีมติก าหนดราคาเสนอขายชัดเจน และก าหนด
ราคาเสนอขายต่ ากว่าราคาตลาด ืึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดถึงร้อยละ 30  ทั้งนี้ บริษัท
ฯ ค านวณราคาตลาดได้เท่ากับหุ้นละ 0.03 บาท ( ศูนย์จุดศูนย์สามบาท )  อันจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558  เร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่   28 ตุลาคม  2558   ประกอบกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่  29 เมษายน  2558   ืึ่งจะต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 พิจารณา
อนุมัติต่อไป   ทั้งนี้ จะต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นดังกล่าว  และจะต้องผ่านการได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียก่อน     ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าว  
 

รายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement  :  PP )  ปรากฎดังนี้ 
 
ล ำดับท่ี ชื่อนักลงทุน สัญชำติ จ ำนวนหุ้น รำคำเสนอขำย

ต่อหุ้น (บำท) 

มูลค่ำหุ้นรวม 

(บำท) 

1. นางอุษณี  กมลสันติสุข ไทย 10,000,000,000 0.021 210,000,000 
2. น.ส. ธัชมนต์  นานาวราทร ไทย 5,000,000,000 0.021 105,000,000 
3. นายณัฐสันต์  นานาวราทร ไทย 5,000,000,000 0.021 105,000,000 

4. นายปิยพันธ์  วงศ์ยะรา ไทย 2,000,000,000 0.021 42,000,000 
5. นายล้ าพันธุ์  พรรธนประเทศ ไทย 2,000,000,000 0.021 42,000,000 
6. นายมงคล  สุขเจริญคณา ไทย 1,800,000,000 0.021 37,800,000 

7. นายวีระศักดิ์  บุญวรเมธี ไทย 1,500,000,000 0.021 31,500,000 
8. นายกรณ์ชนันท์  ธนันท์นพงศ์ ไทย 1,500,000,000 0.021 31,500,000 

9. นายมานพ  จารุก าเนิดกนก ไทย 1,100,000,000 0.021 23,100,000 
10. นางนวลอนงค์  สมบัติจิรกาล ไทย 1,000,000,000 0.021 21,000,000 
11. นายสันติชัย  วนาศรีสันต์ ไทย 540,000,000 0.021 11,340,000 

12. นายสุเมธ  ผ่องธัญญา ไทย 500,000,000 0.021 10,500,000 
13. นายถาวร  สุขศรีสราญจิตร ไทย 400,000,000 0.021 8,400,000 

14. น.ส. ปาริชาติ  หงส์พิสุทธิกุล ไทย 300,000,000 0.021 6,300,000 
15. น.ส. พนิตตา  ฟูตระกูล ไทย 200,000,000 0.021 4,200,000 
16. นางทิพวัน  เรืองบุณย์ ไทย 120,000,000 0.021 2,520,000 

 รวม  32,960,000,000 0.021 692,160,000 
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ทั้งนี้ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้ง  16 รายดังกล่าว ประสงค์จะช าระเงินค่าื้ือหุ้นดังกล่าวให้แก่ 

บริษัทฯ  โดยแบ่งช าระเป็น 4  งวด   ดังนี้ 
  ช าระงวดที่  1   ช าระค่าหุ้นเป็นเงินจ านวน 10 %  ของมูลค่าที่ืื้อหุ้นทั้งหมด  หลังจากวันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ให้ขายหุ้นดังกล่าว  
  ช าระงวดที่  2   ช าระค่าหุ้นเป็นเงินจ านวน 30 %  ของมูลค่าที่ืื้อหุ้นทั้งหมด  หลังจากวันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ให้ขายหุ้นดังกล่าว 

ช าระงวดที่  3   ช าระค่าหุ้นเป็นเงินจ านวน 30 %  ของมูลค่าที่ืื้อหุ้นทั้งหมด  หลังจากวันที่ที่ 
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ ภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ให้ขายหุ้นดังกล่าว 

ช าระงวดที่  4   ช าระค่าหุ้นเป็นเงินจ านวน 30 %  ของมูลค่าที่ืื้อหุ้นทั้งหมด   ภายในไม่เกิน 3  
เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าว   
 

ทั้งนี้ บริษัทฯ  ได้ค านวณราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ย้อนหลัง 7 วัน ท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้
บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ โดยราคาที่น ามาเฉล่ียดังกล่าวใช้ราคาเฉล่ียของการืื้อขายหุ้นของ
บริษัทฯ ในแต่ละวัน โดยค านวณนับต้ังแต่วันที่  2  มีนาคม  2559   จนถึงวันที่  10  มีนาคม  2559  รวม 7 วันท าการ
ติดต่อกัน ส าหรับในการน ามาค านวณหาราคาเสนอขายในคร้ังนี้   โดยรำคำตลำดค ำนวณได้เท่ำกับหุ้นละ  0.03 
บำท  (สำมสตำงค์)   

และเนื่องจากการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงในคร้ังนี้  เป็นการเสนอขายในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90  ของราคาตลาด  ดังนั้น  บริษัทฯ  จึงก าหนดห้าม
ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้งหมดในคร้ังนี้  น าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายใน
ก าหนดระยะเวลา  1 ปี ( ก าหนด Silent Period   1 ปี ) นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวเร่ิมท าการืื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ     โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวท าการืื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ
ก าหนดระยะเวลา 6 เดือน  ให้บุคคลที่ถูกส่ังห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกส่ังห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกส่ังห้ามขาย    

บริษัทฯ ได้พิจารณาเลือกบรรดานักลงทุนดังกล่าว ืึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมรายใหญ่ของบริษัทในกลุ่ม 
ล าดับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  ที่มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มกราคม 2559  ืึ่งเป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ
สิทธิในการจองืื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทุกราย ในช่วงระหว่างวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  ที่ผ่านมา   โดยผู้ถือหุ้นเดิมรายใหญ่ดังกล่าวได้จองืื้อหุ้นเพิ่มทุนใน
คราวที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในคราวนั้น เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรของตนเองเป็นจ านวนมาก  แต่ได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนเพิ่มนี้น้อยกว่าจ านวนหุ้นที่ประสงค์จะจองืื้อ จนท าให้บริษัทฯ ไม่มีหุ้นเหลือที่จะขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองื้ือเกินสิทธิดังกล่าวได้   ท าให้บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องคืนเงินค่าจองืื้อหุ้นในส่วนที่ 
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ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเป็นจ านวนมากร่วมกว่า 500 ล้านบาท     บริษัทฯ  จึง เห็นว่าบรรดาผู้ถือหุ้นเดิม
รายใหญ่ดังกล่าวมีศักยภาพสูงทางด้านเงินทุน    และประกอบกับผู้ถือหุ้นเดิมรายใหญ่ ได้แสดงเจตน์จ านงที่จะขอ
เสนอืื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเฉพาะเจาะจงเข้ามายังบริษัทฯ   บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นโอกาสในการระดมเงินทุน
ในคร้ังนี้เพื่อยังประโยชน์สูงสุดมาให้แก่บริษัทฯ  ในที่สุด   
หมายเหตุ  :      ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้ง  16 รายนี้  เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  จึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
โดยตรง  ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงในวาระนี้  ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นเดิมรายนั้นตามมาตรา 258 (1) ถึง 
(7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้ง 16 รายดังกล่าวข้างต้นนี้  เป็นบุคคลที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง 
ืึ่งกันและกัน  กับทั้งเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ แต่อย่างใด      และผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้งหมด
นี้  มิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตแต่อย่างใด  

ทั้งนี้  สิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ของผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
ยังมีความไม่แน่นอนืึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ก่อน 

 
ข้อมูลของผู้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจงทั้ง  16  รำยมีดังนี้  
 
1) นางอุษณี  กมลสันติสุข 

มีฐานะเป็น มารดา ของ น.ส. ธัชมนต์  นานาวราทร (บุคคลล าดับที่ 2) 
จ านวนหุ้น PP ที่จัดสรร        : 10,000,000,000  หุ้น 
อาชีพ        : นักลงทุน และเป็นผู้มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน 
ธุรกิจที่ประกอบอยู่      : นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

              ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ    :    เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 10 ปี  และเมื่อ
ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559   ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ  โดยเป็นการจองตามสิทธิ จ านวน 5,000,000  
หุ้น    คิดเป็นเงินจ านวน  110,000 บาท  และขอจองเกินสิทธิอีกจ านวน  555,000,000 หุ้น  คิดเป็นเงินจ านวน  
12,210,000 บาท  แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจ านวน  2,501,732  หุ้น  โดยไม่ได้รับจัดสรรจ านวน  
552,498,268 หุ้น 
2) น.ส. ธัชมนต์  นานาวราทร 

จ านวนหุ้น PP ที่จัดสรร        : 5,000,000,000  หุ้น 
อาชีพ                 : นักลงทุน และเป็นนักธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี 

ต่างประเทศ 
ธุรกิจที่ประกอบอยู่              : นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ    :    เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 10 ปี    และ

เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559   ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ  โดยเป็นการจองตามสิทธิ จ านวน 
750,000,000  หุ้น    คิดเป็นเงินจ านวน  16,500,000 บาท  และขอจองเกินสิทธิอีกจ านวน  9,750,000,000 หุ้น  คิด
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เป็นเงินจ านวน   214,500,000 บาท   แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจ านวน  375,259,784 หุ้น  โดยไม่ได้
รับจัดสรร จ านวน  9,374,740,216 หุ้น 
3) นายณัฐสันต์  นานาวราทร 

มีฐานะเป็น พี่ชาย ของ น.ส. ธัชมนต์  นานาวราทร (บุคคลล าดับที่ 2) 
จ านวนหุ้น PP ที่จัดสรร    : 5,000,000,000  หุ้น 
อาชีพ        : นักลงทุน และเป็นผู้มีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ 
ธุรกิจที่ประกอบอยู่  : นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

4) นายปิยพันธ์  วงศ์ยะรา 
จ านวนหุ้น PP ที่จัดสรร  : 2,000,000,000  หุ้น 
อาชีพ        : ประกอบธุรกิจส่วนตัว นักลงทุน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน 

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  โดยได้เขียนหนังสือการลงทุนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ ชื่อ “พันล้านสร้างเองได้” 

ธุรกิจที่ประกอบอยู่        : CEO ส านักพิมพ์ และ  เว็บไืต์ Stock Tomorrow   
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ     :    เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 6 ปี    และเมื่อ

ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559   ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ  โดยเป็นการจองตามสิทธิ จ านวน  102,500,000 
หุ้น  คิดเป็นเงินจ านวน  2,255,000  บาท  และขอจองเกินสิทธิอีกจ านวน  97,500,000 หุ้น  คิดเป็นเงินจ านวน  
2,145,000  บาท  แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจ านวน  51,285,504 หุ้น  โดยไม่ได้รับจัดสรร จ านวน  
46,214,496 หุ้น 
5) นายล้ าพันธุ์  พรรธนประเทศ 

จ านวนหุ้น PP ที่จัดสรร    : 2,000,000,000  หุ้น 
อาชีพ        : นักลงทุน  เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงินและการลงทุน 
ธุรกิจที่ประกอบอยู่        : นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ    :    เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 2 ปี    และเมื่อ

ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559   ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ  โดยเป็นการจองตามสิทธิ จ านวน  57,500,000  
หุ้น    คิดเป็นเงินจ านวน  1,265,000 บาท  และขอจองเกินสิทธิอีกจ านวน   342,495,455 หุ้น  คิดเป็นเงินจ านวน   
7,534,900 บาท    แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจ านวน   28,769,917 หุ้น  โดยไม่ได้รับจัดสรร จ านวน  
313,725,538 หุ้น 
6) นายมงคล  สุขเจริญคณา 

จ านวนหุ้น PP ที่จัดสรร    : 1,800,000,000  หุ้น 
อาชีพ        : เจ้าของธุรกิจการประมง และเป็นนายกสมาคมประมงแห่งประเทศ 

ไทย 
ธุรกิจที่ประกอบอยู่        : ธุรกิจการประมง 
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ    :    เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 2  ปี    และเมื่อ

ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559   ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ  โดยเป็นการจองตามสิทธิ จ านวน  62,500,000  
หุ้น    คิดเป็นเงินจ านวน  1,375,000 บาท  และขอจองเกินสิทธิอีกจ านวน   337,500,000 หุ้น  คิดเป็นเงินจ านวน    
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7,425,000  บาท    แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจ านวน    31,271,649  หุ้น    โดยไม่ได้รับจัดสรร  
จ านวน 306,228,351 หุ้น 
7) นายวีระศักด์ิ  บุญวรเมธี 

จ านวนหุ้น PP ที่จัดสรร    : 1,500,000,000  หุ้น 
อาชีพ        : กรรมการบริษัท Nichr Idaso จ ากัด  และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ 

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
ธุรกิจที่ประกอบอยู่        : ธุรกิจด้านส่ิงทอ 
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ     :    เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 2 ปี    และเมื่อ

ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559   ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ  โดยเป็นการจองตามสิทธิ จ านวน  147,165,833  
หุ้น    คิดเป็นเงินจ านวน  3,237,648  บาท  และขอจองเกินสิทธิอีกจ านวน  40,000,000 หุ้น  คิดเป็นเงินจ านวน   
880,000  บาท  ในส่วนที่จองเกินสิทธิได้รับจัดสรรทั้งหมด 
8) นายกรณ์ชนันท์  ธนันท์นพงศ์ 

จ านวนหุ้น PP ที่จัดสรร    : 1,500,000,000  หุ้น 
อาชีพ        : เจ้าของธุรกิจ และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการท าธุรกิจยานยนต์ 
ธุรกิจที่ประกอบอยู่        : ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ     :    เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 2 ปี    และเมื่อ

ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559   ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ  โดยเป็นการจองตามสิทธิ จ านวน  362,500,000  
หุ้น    คิดเป็นเงินจ านวน  7,975,000  บาท  และขอจองเกินสิทธิอีกจ านวน   362,500,000 หุ้น  คิดเป็นเงินจ านวน  
7,975,000 บาท  แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจ านวน  181,375,562  หุ้น  โดยไม่ได้รับจัดสรร จ านวน  
181,124,438  หุ้น 
9) นายมานพ  จารุก าเนิดกนก 

จ านวนหุ้น PP ที่จัดสรร    : 1,100,000,000  หุ้น 
อาชีพ        : นักลงทุน 
ธุรกิจที่ประกอบอยู่        : นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ     :    เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 5 ปี    และเมื่อ

ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559   ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ  โดยเป็นการจองตามสิทธิ จ านวน  95,625,000  
หุ้น    คิดเป็นเงินจ านวน  2,103,750  บาท  และขอจองเกินสิทธิอีกจ านวน  139,375,000 หุ้น  คิดเป็นเงินจ านวน   
3,066,250 บาท แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจ านวน  47,845,622  หุ้น  โดยไม่ได้รับจัดสรร จ านวน  
91,529,378  หุ้น 
10) นางนวลอนงค์  สมบัติจิรกาล 

จ านวนหุ้น PP ที่จัดสรร    : 1,000,000,000  หุ้น 
อาชีพ        : เจ้าของธุรกิจ  และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการท าธุรกิจช้ินส่วน 

ยานยนต์ 
ธุรกิจที่ประกอบอยู่        : ธุรกิจด้านยานยนต์ 
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ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ     :    เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 5 ปี    และเมื่อ
ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559   ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ  โดยเป็นการจองตามสิทธิ จ านวน  56,320,585  
หุ้น    คิดเป็นเงินจ านวน  1,239,052 บาท  และขอจองเกินสิทธิอีกจ านวน  443,679,415 หุ้น  คิดเป็นเงินจ านวน  
9,760,947  บาท  แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจ านวน  28,179,801 หุ้น  โดยไม่ได้รับจัดสรร จ านวน  
415,499,614 หุ้น 
11) นายสันติชัย  วนาศรีสันต์ 

จ านวนหุ้น PP ที่จัดสรร    : 540,000,000  หุ้น 
อาชีพ        : นักลงทุน เจ้าของกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 
ธุรกิจที่ประกอบอยู่        : นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ     :    เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 5 ปี    และเมื่อ

ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559   ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ  โดยเป็นการจองตามสิทธิ จ านวน  50,000,012  
หุ้น    คิดเป็นเงินจ านวน  1,100,000 บาท  และขอจองเกินสิทธิอีกจ านวน  550,000,000 หุ้น  คิดเป็นเงินจ านวน  
12,100,000  บาท  แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจ านวน   25,017,326  หุ้น   โดยไม่ได้รับจัดสรร จ านวน  
524,982,674 หุ้น 
12) นายสุเมธ  ผ่องธัญญา 

จ านวนหุ้น PP ที่จัดสรร    : 500,000,000  หุ้น 
อาชีพ        : กรรมการผู้จัดการบริษัทเอกชน  
ธุรกิจที่ประกอบอยู่        : ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ     :    เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 15 ปี    และ

เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559   ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ  โดยเป็นการจองตามสิทธิ จ านวน  
75,861,333  หุ้น    คิดเป็นเงินจ านวน  1,668,949 บาท  และขอจองเกินสิทธิอีกจ านวน  378,684,122 หุ้น  คิดเป็น
เงินจ านวน    8,331,050  บาท  แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจ านวน    37,956,943  หุ้น โดยไม่ได้รับ
จัดสรร จ านวน  340,727,179  หุ้น 
13) นายถาวร  สุขศรีสราญจิตร 

จ านวนหุ้น PP ที่จัดสรร    : 400,000,000  หุ้น 
อาชีพ        : General Manager / เจ้าของธุรกิจพลังงาน และเป็นผู้มีความ 

เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรม และด้านการพลังงาน 
ธุรกิจที่ประกอบอยู่        : ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / ธุรกิจด้านพลังงาน 
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ     :    เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 3 ปี    และเมื่อ

ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559   ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ  โดยเป็นการจองตามสิทธิ จ านวน 65,500,150  
หุ้น    คิดเป็นเงินจ านวน  1,441,003 บาท  และขอจองเกินสิทธิอีกจ านวน   327,500,750 หุ้น  คิดเป็นเงินจ านวน    
7,205,016 บาท   แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิ ได้รับการจัดสรรจ านวน   32,772,763  หุ้น  โดยไม่ได้รับจัดสรร จ านวน  
294,727,987  หุ้น 
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14) น.ส. ปาริชาติ  หงส์พิสุทธิกุล 

จ านวนหุ้น PP ที่จัดสรร    : 300,000,000  หุ้น 
อาชีพ        : เจ้าของธุรกิจ 
ธุรกิจที่ประกอบอยู่        : ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ     :    เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 2 ปี    และเมื่อ

ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559   ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ  โดยเป็นการจองตามสิทธิ จ านวน  54,000,000 
หุ้น    คิดเป็นเงินจ านวน  1,188,000 บาท  และขอจองเกินสิทธิอีกจ านวน   54,000,000  หุ้น  คิดเป็นเงินจ านวน   
1,188,000  บาท  แต่ในส่วนที่จองเกินสิทธิได้รับการจัดสรรจ านวน   27,018,704  หุ้น  โดยไม่ได้รับจัดสรร จ านวน  
26,981,296  หุ้น 
15) น.ส. พนิตตา  ฟูตระกูล 

จ านวนหุ้น PP ที่จัดสรร    : 200,000,000  หุ้น 
อาชีพ        : เจ้าของธุรกิจ และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจการค้า 

ระหว่างประเทศ 
ธุรกิจที่ประกอบอยู่        : ธุรกิจทางด้านอุปกรณ์เคร่ืองครัว 
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ     :    เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 5 ปี  และเมื่อ

ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559   ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ  โดยเป็นการจองตามสิทธิ จ านวน  62,213,707  
หุ้น    คิดเป็นเงินจ านวน  1,368,701 บาท  และขอจองเกินสิทธิอีกจ านวน  5,968,111  หุ้น  คิดเป็นเงินจ านวน  
131,298  บาท  ในส่วนที่จองเกินสิทธิได้รับจัดสรรทั้งหมด 
16) นางทิพวัน  เรืองบุณย์ 

จ านวนหุ้น PP ที่จัดสรร    : 120,000,000  หุ้น 
อาชีพ        : รองประธานบริหาร  และ กรรมการบริษัท Mpic  จ ากัด (มหาชน) 
ธุรกิจที่ประกอบอยู่        : ธุรกิจภาพยนตร์ 
ความช่วยเหลือต่อบริษัทฯ     :    เป็นผู้ลงทุน 1 ใน 30 รายใหญ่ของบริษัทฯ มาตลอด 10 ปี    และ

เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559   ได้เข้าเพิ่มทุนแบบ RO ของบริษัทฯ  โดยเป็นการจองตามสิทธิ จ านวน 
58,338,314  หุ้น    คิดเป็นเงินจ านวน  1,283,443 บาท โดยได้รับจัดสรรหุ้นตามสิทธิของตนทั้งหมด  
 
 คณะกรรมการบริษัทืึ่งได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลศักยภาพของผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (PP) ทั้ง 
16 รายแล้ว พบว่า ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจ านวน 15 ราย  เคยลงทุนด้าน RO กับบริษัทฯ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
2559 ที่ผ่านมา ส่วนผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงอีก 1 ราย คือ นายณัฐสันต์  นานาวราทร (ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ล าดับที่ 3) ืึ่งมีฐานะเป็นพี่ชายของผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงล าดับที่ 2 นั้น   ยังมิได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ในช่วงเวลาของการลงทุน RO ในคร้ังดังกล่าวแต่อย่างใด   แต่ผู้ลงทุนรายนี้มีศักยภาพสูงทางด้านการเงินและมีความ
สนใจที่จะขอเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทฯในคร้ังนี้   ทั้งนี้ ในช่วงการลงทุน RO  ในคราวนั้น ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
จ านวน 15 รายดังกล่าว  ได้แสดงเจตนาที่จะลงทุนและรวมถึงขอลงทุนเกินสิทธิที่ได้รับโดยได้โอนเงินการจองมาที่
บริษัทฯ เป็นจ านวนมากรวมทั้งส้ินร่วมกว่า  340  ล้านบาท  ปรากฎตามรายละเอียดข้อ 1)  ข้อ 2)  ข้อ 4) ถึง ข้อ 16)  
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และจากประวัติที่เคยถือหุ้นของบริษัทฯ มาตลอดหลายปีติดต่อกัน  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่าผู้ลงทุน
กลุ่มนี้มีศักยภาพในการลงทุนสูงและต้องการผลตอบแทนระยะยาว   ทั้งนี้นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พิจารณารวมถึงว่า 
ผู้ลงทุนกลุ่มนี้ อยู่ในกลุ่มของ Strategic alliance ืึ่งจะร่วมกันช่วยเสริมสภาพคล่องและสร้างความเชื่อมั่นต่อนัก
ลงทุนต่อบริษัทฯ และสถาบันการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่าผู้ลงทุนกลุ่มนี้เหมาะสมในเร่ืองคุณสมบัติที่จะ
ขอเสนอืื้อหุ้น PP ราคาต่ า  
 

ความเห็นของบริษัทฯ ในการเปรียบเทียบราคา PP (comparison price) โดยพิจารณาผลกระทบต่อราคา  
บริษัทฯได้น าราคาถัวเฉล่ีย 10 วัน ต้ังแต่วันที่  26  กุมภาพันธ์  2559  ถึงวันที่  10  มีนาคม  2559  พบว่าราคาเฉล่ีย 
10 วันดังกล่าวมีราคาอยู่ที่  0.03 บาท และราคาที่ผู้ลงทุนเสนอืื้อ PP ในราคาต่ าเท่ากับ 0.021 บาท จึงขอแสดง
ตารางเปรียบเทียบราคา PP (comparison price) โดยพิจารณาผลกระทบต่อราคา (ข้อดี/ข้อเสีย) ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือ

หุ้น บริษัทฯจะได้รับเงินมาจ านวน 692 ล้านบาท 
1. หากไม่เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัตฯในการจัดสรรหุ้น PP    
ราคาต่ า (0.021 บาทต่อหุ้น) บริษัทฯก็จะไม่ได้รับเงินจ านวน 
692 ล้านบาท 

2. เสริมสภาพคล่องของบริษัทฯตามรายละเอียดใน
ตารางที่ 3 (ท่ีมีตัวเลข 250 ล้านบาท) 

 2.  บริษัทฯอาจจะประสบปัญหาด้านสภาพคล่องเนื่องจาก
ภาวะปัจจุบันสถาบันการเงินต่างๆไดต้อบปฎิเสธและบาง
รายได้เลื่อนการปล่อยสินเชื่อในโครงการบางโครงการของ
บริษัทฯ 

        3.   ราคาน้ีเม่ือเปรียบเทียบกับ RO ท่ีจัดสรรไปในราคา    
              0.022 บาท จ านวนท้ังสิ้น 497  ล้านบาทเม่ือช่วง 
              ระหว่างวันท่ี 1 ถึง วันท่ี  5 กุมภาพันธ์ 2559   พบว่า 
              ราคาของ PP ต่ ากว่า 4.5  % 

3. การออกหุ้น PP ราคาต่ า (0.021 บาทต่อหุ้น) กว่า  RO ท่ี
จัดสรรไปในราคา 0.022 บาท ไปแล้ว จ านวน   
4.5 % อาจจะท าให้โอกาสที่ราคาืื้อขายหุ้นของบริษ้ทฯ 
สูงข้ึนได้ยากข้ึนเนื่องจากมีจ านวนหุ้นเพิ่มข้ึนอีกถึงประมาณ  
16.20 % 

4.   เม่ือเปรียบเทียบราคาท่ีนักลงทุนเสนอ PP 0.021   
      บาท  กับราคาถัวเฉลีย่ 10 วันพบว่ามีราคาต่างกัน   
      30 % สาเหตุท่ีต้องเสนอราคาต่ าน้ีเนื่องจากการ 
     จัดสรรเสนอขาย PP ในคร้ังก่อน     โดยนายสุทัศน์   
     ชวพัฒนากุล  นายณรงค์ แย้มประเสริฐ  และ น.ส.  
     ธัชมนต์ นานาวราทร  รวมจ านวน 3 ราย   เม่ือวันท่ี  
     21 ตุลาคม  2557 ในราคา 0.036 บาทต่อหุ้น จ านวน   
     40,000,000,000  หุ้นปรากฎว่ามีหุ้นขายไม่หมด 
     จ านวน  24,028,655,000  หุ้น หลังจากน้ันพบว่า  
     ขายได้เพยีง  39.93 % ของจ านวนหุ้นเสนอืื้อท้ัง 
     สามรายข้างต้น  
 

4. ท าให้การออกหุ้น PP ราคาต่ า (0.021 บาทต่อหุ้น) 
อาจจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน ท่ี
ไม่ได้เสนอืื้อ PP ราคาต่ า แต่อย่างไรก็ดีผูถ้ือหุ้นรายย่อยอ่ืน
น้ันก็สามารถแสดงสิทธ์ิคัดค้านการอนุมัติฯการออกหุ้น PP 
ราคาต่ าดังกล่าวจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้ 
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ข้อดี ข้อเสีย 
สาเหตุหลักเนื่องจากมีภาวะอ่อนตัวจากดัชนีของ
ตลาดท าให้ผู้ลงทุนสามรายคาดว่าจะไม่ได้ก าไรจึง
ไม่ืื้อหุ้น PP ในคร้ังนั้น (ราคา 0.036 บาทต่อหุ้น) 
ท้ังหมด   การเสนอหุ้นราคาต่ าดังกล่าว (0.021 
บาทต่อหุ้น) คร้ังนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าจะ
เพิ่มโอกาสให้จัดสรรได้หมด 

 

 
 4. กำรออกและกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 2  
(IEC – W2)  จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2559  มีมติเห็นชอบใหอ้อกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะืื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 2  (IEC – W2) จ านวนไม่เกิน  40,679,084,250 หน่วย     โดยออกและจัดสรร
ให้แก่  ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน  5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ  1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  (ในกรณีค านวณแล้ว
มีเศษทศนิยมให้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง) โดยเป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า  โดยมีอายุ  
3 ปี  นับแต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)   และใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) บริษัทฯ จะน ำเข้ำจด

ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ด้วย   ทั้งนี้ จะมีอัตราการใช้
สิทธิแปลงสภาพ เท่ากับ  1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  ต่อ  1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  โดยมีราคา
แปลงสภาพ (Exercise Price) เป็นก าหนดราคาตายตัวในแต่ละปี  เป็นดังนี้ 

- ภายในปีที่ 1  ( นับแต่วันออก Warrant  ถึงเมื่อครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันออก Warrant )  
Exercise Price    ที่ราคาหุ้น  ละ   0.025  บาท  ( ศูนย์จุดศูนย์สองห้าบาท ) 

- ภายในปีที่ 2  ( นับแต่วันพ้นก าหนด 1 ปี   ถึงเมื่อครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันออก Warrant )  
Exercise Price    ที่ราคาหุ้น  ละ   0.035  บาท  ( ศูนย์จุดศูนย์สามห้าบาท ) 

- ภายในปีที่ 3  ( นับแต่วันพ้นก าหนด 2 ปี   ถึงเมื่อครบก าหนด 3 ปี นับแต่วันออก Warrant )  
Exercise Price    ที่ราคาหุ้น  ละ   0.045  บาท  ( ศูนย์จุดศูนย์ส่ีห้าบาท )   

โดยก าหนดการแปลงสภาพ (Exercise Period)  เป็นรายไตรมาส  คือทุกส้ินเดือน มีนาคม   
มิถุนายน  กันยายน  และ ธันวาคม ของทุกปี ภายในวันท าการสุดท้ายของส้ินไตรมาสนั้น ๆ และรวมทั้งภายในวันท า
การสุดท้ายของวันครบก าหนดอายุ Warrant ดังกล่าว            
   โปรดพิจารณารายละเอียดตามรายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ       
(IEC-W2) แนบท้าย และให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ทั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ที่จะจัดให้มีขึ้น พิจารณาก าหนดวัน  
Record Date   เพื่อสิทธิในการมีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และ
ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนเพื่อสิทธิในการมีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ในวันที่ 10 พฤษภาคม  2559   
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  ทั้งนี้  สิทธิในการได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC – W2)  ยังมีความไม่แน่นอนืึ่งต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ก่อน  
หมายเหตุ    : ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (PP) ทั้ง  16 ราย  ที่ได้รับจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของ
บริษัทฯ  เฉพาะในส่วนของจ านวน  32,960,000,000 หุ้น ในวาระก่อนนั้น  จะไม่ได้รับสิทธิจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะืื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Warrant) รุ่นที่ 2 (IEC-W2)  แต่อย่างใด     เนื่องจากการจัดสรรหุ้น PP   จะ
เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ IEC-W2 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว     
 

5. กำรออกและกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ  จ ำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น 

เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ IEC – W2   

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2559  มีมติเห็นชอบให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของ 

บริษัทฯ   จ านวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  0.01 บาท  (หนึ่งสตางค์)   เพื่อรองรับการใช้
สิทธิการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC – W2)   
 

6. รำยละเอียดกำรจัดสรร 
 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น / 
หน่วย 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขายต่อหุ้น 
(บาท) 

วันเวลาจองืื้อ และ 
ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1.หุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ใหม่ จัดสรรให้แก่ 
ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง (PP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,960,000,000 

 
ไม่ม ี

 
0.021 

 
หุ้นท่ีบริษัทฯ จะเสนอขาย
ให้แก่ PP  บริษัทฯ 
จะต้องได้รับอนุญาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้วเสียก่อน   
ท้ังน้ี บริษัทฯ จะต้อง
เสนอขายหุ้นท่ีได้รับ
อนุญาตให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้น  แต่ต้องไม่เกิน 3 
เดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุม
ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหม่
ดังกล่าว  
 
 
 
 

เน่ืองจากราคาเสนอ
ขายดังกล่าว เป็นการ
เสนอขายในราคาต่ า
กว่าร้อยละ 90 ืึ่ง
จะต้องได้รับมติอนุมัติ
ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง  และไม่ม ี
ผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่
ร้อยละ 10 ของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง คัดค้าน
การเสนอขายหุ้น
ดังกล่าว 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น / 
หน่วย 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขายต่อหุ้น 
(บาท) 

วันเวลาจองืื้อ และ 
ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

2.เพือ่รองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
(IEC-W2)  ท่ีจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น 

40,679,084,250 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
. 

5  :  1 
ในกรณี
ค านวณ
แล้วมีเศษ
ทศนิยมให้
ปัดเศษ

ทศนิยมท้ิง 
 
 
 
 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
(IEC-W2) ให้ฟรีโดยไม่
คิดมูลค่า ท้ังน้ีจะมี
อัตราการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 1 หน่วย IEC-
W2  ต่อ 1 หุ้นสามัญ
เพ่ิมทุน  โดยมีราคาใช้
สิทธิแปลงสภาพเป็นไป
ตามสรุปรายละเอียด
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
(IEC-W2) แนบท้าย 
(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2.) 
 

โปรดดูสรุปรายละเอียด
ตามสรุปรายละเอียด
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
(IEC-W2) แนบท้าย 
(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2.) 
 

  

 
6.1  การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  - กรณีค านวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษ 

   ทศนิยมทิ้ง-  
6.2  จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร   - ไม่ม ี- 

 

7. ก ำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติกำรลดทุน – เพิ่มทุนจดทะเบียน  กำรจัดสรรเสนอขำย
หุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ PP  กำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  และกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่
เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ IEC-W2 
               บริษัทฯ ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน  2559 เวลา14.00 น.   
ณ  ห้องเพลนารีฮอล์ 1  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  เลขที่ 60  ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย    กรุงเทพมหานคร  
และก าหนดวัน Record Date (ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559) 
ในวันที่ 30  มีนาคม  2559  และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่  31  มีนาคม  2559  
 

8. กำรขออนุญำต ลดทุน - เพิ่มทุนจดทะเบียน / จัดสรรเสนอขำยหุ้น PP /จัดสรรใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ / ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนรองรับ IEC-W2  ตอ่หน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไขกำรขออนุญำต 
(ถ้ำมี) 

(1) กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนลดทุน - เพิ่มทุนจดทะเบียน  แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  และ  
จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว     

(2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP  ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
(IEC-W2)  และหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ IEC-W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
 

9. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มทุน และกำรใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 
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9.1  จัดสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ PP      เพื่อวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่
เพิ่มดังนี้  (  รายละเอียดวัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนในส่วนนี้  ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายแบบรายงาน
การเพิ่มทุนฉบับนี้ ) 

9.2   เพิ่มทุนเพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  (IEC-W2)   โดยจะน าเงิน
ที่ได้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ IEC–W2  ในแต่ละงวดนั้น ๆ  (ถ้ามี) มาเสริมสภาพคล่อง  รวมทั้งเป็นเงินทุน
หมุนเวียนให้กับบริษัทฯ  ในอนาคต  และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ   
 

10. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
(1) เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
(2) บริษัทฯ มีฐานเงินทุนเพิ่มขึ้น เสริมสร้างโครงสร้างทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทเพื่อรองรับ

การขยายการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 

11. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
11.1  นโยบายเงินปันผล  

ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล ืึ่งขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของ 
บริษัท 

11.2  อื่น ๆ 
              - ไม่มี - 

 
12. รำยละเอียดอื่นใดที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรอนุมัติกำรเพิ่ม

ทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
การจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ PP    และการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ใน

คร้ังนี้  อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Dilution Effect)  ดังนี้ 
12.1 การออกและจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ PP    จ านวน 32,960,000,000 หุ้น    

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.021 บาท ( ศูนย์จุดศูนย์สองหนึ่งบาท )   จะก่อให้เกิดผลกระทบ(Dilution Effect) ต่อผู้ถือ
หุ้นเดิม   ดังนี้ 

12.1.1 จะท าให้อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงเหลือร้อยละ 86.05 ของ
ทุนช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  ืึ่งมีจ านวน  203,395,421,250  หุ้น   ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559   

12.1.2 จะท าให้มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)  คิดเป็น  0.009 บาทต่อหุ้นเมื่อเทียบกับราคา
ตลาด  หรือคิดเป็นผลกระทบร้อยละ  30  ของราคาตลาด  

12.2 การออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  ( IEC-W2 ) จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (Dilution 
Effect) ต่อผู้ถือหุ้นในขณะที่ออกและจัดสรร IEC-W2 แต่อย่างใด  

12.3 การใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  (IEC-W2) มาเป็นหุน้สามัญเพิ่มทุนใหม่ ถ้าหากผู้ใช้
สิทธิแปลงสภาพเป็นผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดและทั้งจ านวน จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (Dilution Effect) ต่อผู้ถือหุ้นเดิมแต่
อย่างใด แต่ถ้าหากผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดทุกคนและทั้งจ านวน  จะก่อให้เกิดผลกระทบ
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(Dilution Effect) ต่อผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)   ืึ่งจะท าให้อัตราส่วน
การถือหุ้นเดิมลดลงเหลือร้อยละ 83.33  ของทุนช าระแล้วทั้งหมดของบริษัท ืึ่งมีจ านวน 203,395,421,250  หุ้น   ณ 
วันที่ 11 มีนาคม 2559   และรวมกับจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งหมดทุก
จ านวน 

13. ตำรำงระยะเวลำกำรด ำเนินกำรในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้ลดทุน-เพิ่มทุน 
จดทะเบียน  กำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ    

กำรด ำเนินกำร ก ำหนดกำร 
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2559 11 มีนาคม  2559 

ก าหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 30  มีนาคม 2559 
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน  31  มีนาคม  2559 

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 25  เมษายน 2559 
จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ 
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน ภายใน  14 วันนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ 
ก าหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิได้รับจัดสรร IEC-W2 9  พฤษภาคม  2559 
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน 10  พฤษภาคม  2559 
ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ภายใน 1 เดือนนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิได้รับ

จัดสรร IEC-W2  

ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้ PP ภายหลังจากวันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ และ ภายหลัง
จาก ท่ีได้ รับอนุญาตจากส า นักงาน ก.ล.ต . เป็น ท่ี
เรียบร้อยแล้ว  ท้ังนี้  บริษัทฯ จะต้องเสนอขายหุ้นท่ีได้รับ
อนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติจาก
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันท่ีท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่
ดังกล่าว 

จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วในส่วนท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  

ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีครบก าหนดวันใช้สิทธิแปลง
สภาพใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  ในแต่ละงวด 

จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วในส่วนท่ีเสนอขายหุ้นให้ PP ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีขายหุ้นให้ PP  

 
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ 

 
ลายมือชื่อ  

     (       ดร. อรรถวุฒิ   เลาหภักดี     ) 
           รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2  
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เอกสำรแนบท้ำยแบบรำยงำนกำรเพิม่ทุนตำมข้อ 9.1                  
 

รำยละเอียดของรำยกำรท่ีมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องใชก้ำรจดัสรรกำรเพิม่ทุนโดย
เฉพำะเจำะจง (PP) 

 
 

1. สถำนะกระแสเงินสด (Cash Balance) ณ วันที่ 10 มีนำคม 2559 ของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิล

เอนจีเนียริง จ ำกัด )มหำชน(  

 จากงบแสดงสถานะทางการเงินล่าสุดที่ได้แสดงบนเวปไืท์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ณ       
วันที่   31  ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีเงินสดรวมทั้งส้ิน 58 ล้านบาท และปัจจุบัน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559 บริษัทฯ    
มีเงินสดรวมทั้งส้ิน 381 ล้านบาท ในปัจจุบัน บริษัทฯรับรู้รายได้จาก โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง   ( บริษัท 
ไออีืี แม่ทา แม่แตง จ ากัด และ บริษัท ไออีืี แม่ระมาด จ ากัด )   ในปีที่ผ่านมายังมีการด าเนินการที่ขาดทุนจาก
โรงไฟฟ้าชีวมวล ( บริษัท ไออีืี สระแก้ว 1 จ ากัด ) และโรงไฟฟ้าขยะ ( บริษัทจีเดค จ ากัด ) ในการประเมินกระแสเงิน
สด (Cash Balance) คร้ังนี้ บริษัทฯมิได้น าการประเมินก าไรและขาดทุนจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวเข้ามาค านวณ 
เพราะว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตืึ่ง
อาจจะท าให้เกิดความไม่แน่นอนของการสะท้อนกระแสเงินสดจากกิจการทั้งสองแห่ง อย่างไรก็ดีบ ริษัทก็มีความ
จ าเป็นจะต้องมีเงินทุนส ารองหากในกรณีที่การขาดทุนของกิจการดังกล่าวด าเนินไปต่อเนื่องอย่างเกินคาด ทั้งนี้บริษัท
ฯ จึงต้ังเงินทุนหมุนเวียนไว้ 250 ล้านบาท ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ  ขอใช้สถานะกระแสเงินสด  (Beginning 
Cash)  ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559 เป็นจุดเร่ิมของกระแสเงินสด (Beginning Cash)  แสดงดังตารางที่ 1 

      ตารางที่ 1 สถานะกระแสเงินสด (Beginning Cash) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559 
                            หน่วย: ล้านบาท 

รำยกำร จ ำนวน 
เงินสด ณ วันที่ 10 มี  .ค. 59        381  
รายได้และรายจ่ายสุทธิของโครงการที่
ด าเนินการอยู่ข้างต้น 

N/A 

 
 
3.1.  ควำมคืบหน้ำโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร (Investment mode) 

ควำมคืบหน้ำโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
3.1.1. โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558-59 มี 5 โครงการ ดังต่อไปนี้  

(1) งบประมาณค้างรายการจ่ายผู้ผลิตและค่าติดต้ังจากโครงการ Waste Plastic Recycling หรือ “Rayong 1” 

ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2559 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559   



 

 26 

(2) โครงการ Waste Plastic Recycling ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้  ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา หรือ “Hat Yai 2”  ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 12/2558 ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 

2558   

(3) โครงการ Khampangpet Biogas Power Plant หรือ “KPP”   ารอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับก 

คร้ังที่ 7/2558 ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558   

(4) โครงการประยุกต์เทคโนโลยีและสร้างตัวแบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจากขยะชุมชน หรือ  “Green 2 ” ที่ได้รับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 14/2558 ณ วันที่ 30 กันยายน โครงการให้เช่าเคร่ืองจักรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าของ บริษัท ไออีืี สระแก้ว 1  จ ากัด  หรือ  “Green 3 ” ที่ได้รับการอนุมัติ

โดยคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559  

หมายเหตุ ยังไม่ได้รวมเงินทุนหมุนเวียนที่ควรจะมีจ านวน 250 ล้านบาท 
  รายละเอียดผลตอบแทนของการลงทุนแต่ละโครงการรวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 รายละเอียดการลงทุนของ 5 โครงการ 

                                                                                        หน่วย: ล้านบาท 
 Rayong 1 Hat Yai 2 KPP Green 2 Green 3 

เงินลงทุนที่ ไ ด้ รับจากการ
อนุมัติ  )ล้านบาท(  

751 157 428 125 74 

เงินลงทุนที่ใช้ไปแล้วถึง ณ 
วันที่10 มีนาคม 2559  
(ล้านบาท) 

539 71 40 83 0 

เงินลงทุนที่จ าเป็นจะใช้ต่อไป 
(ล้านบาท) 

212 86 388 42 74 

IRR (%) 18.00 19.9 19.09 14.19 12.76 
NPV (ล้านบาท) 100 36 505 43 235 
Payback Period (ป)ี 4.09 3.54 4.21 6.93 7.34 

 
 ในส่วนของระยะด าเนินการในโครงการดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่เป็นโครงการเร่งด่วนแต่โครงการ KPP คาดว่า
จะแล้วเสร็จอีก 2 ปี ตารางที่ 3 ได้น าแสดงรายละเอียดกระแสเงินสดที่ต้องการใช้ในการลงทุนของโครงการต่างๆ
เหล่านั้น 
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ตารางที่ 3 กระแสเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุนของโครงการต่างๆ  (Cash in-need) 
                               และเงินทุนหมุนเวียนปี 2559-60 
                หน่วย:ล้านบาท 

เงินลงทุนในโครงกำรและเงินทุนหมุนเวียน 
 

2559-60 2559 2560 
Rayong 1 212 212 N/A 
Hat Yai 2 71 86 N/A 
KPP 388 80 308 
Green 2 42 42 N/A 
Green 3 74 74 N/A 
รวมเงินลงทุนทุกโครงกำร 787 494 308 
เงินทุนหมุนเวียน 250 250 N/A 
รวมเงินทุนที่ต้องใช้ท้ังสิ้น (Total cash in-need) 1,037 744 308 

 
3.2. ผลรวมของกระแสเงินสด (Beginning Cash) ในตำรำงที่ 1 กับTotal cash in-need ในตำรำงที่ 3 

 ต่อไปจะน าแหล่งเงินสดต้ังต้นในตารางที่  1 Beginning Cash  ณ เดือนมีนาคม 2559 เข้ามาค านวณ
ร่วมกับ Total cash in-need ในตารางที่ 3 ผลลัพธ์ที่ได้คือค่าสุทธิของเงินลงทุนที่ต้องการใหม่ (Net cash in-need 
from operation) ืึ่ง cash in-need  from opera    ดูรายละเอียดได้ในตารางที่ 4 ดังกล่าวจ าเป็นจะต้องหามาจาก
แหล่งเงินทุนโดยที่จะน าแสดงที่มาของแหล่งเงินทุนในหัวข้อที่ 4 ที่จะกล่าวต่อไป 

อนึ่ง จากตารางที่ 3 ที่แสดงถึงโครงการที่มีความจ าเป็นอย่างย่ิงยวดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯแล้วนอกจากนี้ บริษัทฯยังมีโครงการด้านพลังงานทดแทนอื่นๆนอกเหนือจากโครงการในตารางที่ 3 อาทิเช่น 
โครงการไบโอแก๊สที่จังหวัด สุพรรณบุรี โครงการโรงไฟฟ้าโคกเจริญฯ ที่จังหวัดสระแก้ว บริษัทฯอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการพิจารณาความเส่ียงว่าสมควรจะลงทุนหรือไม่ ดังนั้น บริษัทฯจึงมิได้น าโครงการไบโอแก๊สที่จังหวัด 
สุพรรณบุรี โครงการโรงไฟฟ้าโคกเจริญฯ ที่จังหวัดสระแก้ว มาบรรจุในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 4  กระแสเงินสดรวมเงินลงทุนที่ต้องการในโครงการต่างๆ )ไม่รวมแหล่งเงินทุน(  ปี 2559-60 

     หน่วย: ล้านบาท 
รำยกำร 2559-60 

เงินสดต้ังต้น (จากตารางที่ 1) 381 
รวมเงินทุนที่ต้องใช้ทั้งส้ิน (จากตารางที่ 3) (1,037)  

กระแสเงินสดที่ต้องการจากการด าเนินการ 
(Net cash in-need from operation) 

(656) 
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 ข้อสังเกต จากตารางที่ 3-4 ในปี 2555-56 มีการเร่ิมการลงทุนในโครงการต่างๆและอยู่ในระหว่างการติดต้ัง 
จึงจัดโครงการเหล่านั้นอยู่ในหมวดระหว่างการลงทุน (Investment Mode) และยังไม่ได้เปล่ียนมาเป็นหมวดของการ
ปฏิบัติการ (Operating Mode) ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯจะไม่นับรายได้ (Realized Gain) จากโครงการต่างๆดังกล่าวเข้า
มาค านวณในตารางที่ 4 ทั้งนี้หากน าโครงการต่างๆดังกล่าวเข้ามาค านวณอาจจะมีความคลาดเคล่ือนและยากที่จะ
รับรู้รายได้ในเวลาอันส้ัน สรุปจำกตำรำงที่ 4 พบว่ำมีกระแสเงินสดติดลบในปี 2559-60 เป็นจ ำนวน 656 
ล้ำนบำท ท ำให้มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องหำเงินทุนใหม่ 
 
3.3. แหล่งที่มำของเงินทุน (Source of fund) 

 มีรายละเอียดแหล่งที่มาของเงินทุนมีดังนี้ 
 
3.3.1. เงินจากการขายหุ้น PP ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 จ านวน 692 ล้านบาท 

ืึ่งคาดวา่จะได้รับเงินเป็นทั้งหมด 4 งวด ตามเอกสารแนบท้าย 4 ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินมัดจ า 10% เป็นจ านวน 69.2 ล้านบาท หลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่

ออกใหม่ และ ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขายหุ้น

ดังกล่าว 

(2) เงินรับงวดแรก 30% เป็นจ านวน 207.6 ล้านบาท ทั้งหมด  หลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ให้ขายหุ้นดังกล่าว 

(3) เงินรับงวดแรก 30% เป็นจ านวน 207.6 ล้านบาท ทั้งหมดหลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้

เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ ภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ให้ขายหุ้นดังกล่าว 

(4) เงินรับงวดแรก 30% เป็นจ านวน 207.6 ล้านบาท ภายในไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี

มติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าว  

3.3.2. เงินจากการใช้สิทธิวอแรนท์ (Warrants)  เงินลงทุนจากวอแรนท์นี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นกลุ่ม

ใหญ่และเก่ียวข้องกับปัจจัยตลาด บริษัทฯเห็นว่าเงินลงทุนจากวอแรนท์นี้มีความน่าจะเป็นไม่แน่นอน จึงไม่

น ามาพิจารณาเป็นแหล่งเงินทุน 
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 ดังนั้น Source of fund ที่น ำแสดงในหัวข้อที่ 3.4.1  รวมได้เป็นเงินทั้งสิ้น 692 ล้ำนบำท และกระแส

เงินสดที่ต้องการ (Cash in-need from operation     จากตารางที   )  4  เป็นเงินทั้งส้ิน 656 ล้านบาท หากน า Cash in-

need from operation หักลบด้วย Source of fund ท าให้พบว่ามีเงินสดส ารองในการปฏิบัติการเพิ่มขึ้นอีก  36 ล้าน

บาทดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 5.1 

 

           ตารางที่ 5.1 แสดงกระแสเงินสดที่ต้องการเปรียบเทียบกับ 

       แหล่งที่มาของเงินทุนในปี 2559-60 

         หน่วย: ล้านบาท 

รำยกำร 2559-60 
กระแสเงินสดที่ต้องการจากตารางที่ 4 
(Cash in-need from operation) 

(656) 

Source of fund จากข้อที่ 3.4.2 ที่คาดว่าจะได้จาก 
PP  

692 

กระแสเงินสดส ารอง 36 
 
อนึ่ง เงินทุนที่จะได้มานั้นจะต้องตรงกับความจ าเป็นที่จะใช้เงินของแต่ละโครงการ ดังนั้น บริษัทฯจึงได้แสดงการใช้
เงินทุนตามเงื่อนเวลา Gantt chart  ของแต่ละโครงการในตารางที่ 5 โดยแยกเป็น 

(1) ตารางที่ 5.2.1 โครงการ Rayong 1 

(2) ตารางที่ 5.2.2 โครงการ Hat Yai 2 

(3) ตารางที่ 5.2.3 โครงการ KPP 

(4) ตารางที่ 5.2.4 โครงการ Green 2 

(5) ตารางที่ 5.2.5 โครงการ Green 3 

 

ตารางที่ 5.2.1-4 นั้นแสดงถึง contents และ constraints ของงาน 
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ตารางที่ 5.2.1 แสดงการใช้เงินทุนตามเงื่อนเวลา Gantt chart  (โครงการ  Rayong I ) 
หน่วย: ล้านบาท 

Q1/2559 Q2/2559 Q3/2559 Q4/2559

1

Waste Plastics Recyling machine lines 1-6 เป็นจ ำนวนเงิน 459 ล้ำน

บำท (จ่ำยแล้ว)

ค่ำมัดจ ำ 50% Waste Plastics Recyling machine lines 7-12 เป็นจ ำนวน

เงิน 80 ล้ำนบำท  (จ่ำยแล้ว)

2 สว่นที่เหลือ 50% ของ Waste Plastics Recyling machine lines 7-12 80 80

3 ระบบไฟฟ้ำส ำหรับlines 7-8 0

3.1 Tranformer 1 x1500kVA   ส ำหรับ lines 7-12 2 2

3.3 Tranformer 2 x 2500kVA   ส ำหรับ lines 7-12 5 5

3.4 ระบบไฟฟ้ำ high voltage 7 7

3.5 ระบบไฟฟ้ำ low voltage 12 12

3.6 ระบบแสงสวำ่ง 2 2

4 ระบบเครื่องกล 0

4.1 Cooling system 8 8

4.2 Heat exchanger 7 7

4.3 Conveyor system 8 8

5 ระบบบ ำบัดน  ำเสยีและระบบน  ำดี 14 14

6 เครื่องกล ยำนยนต์ 0

6.1 โหลดเดอร์ 2 คัน 6 6

6.2 รถแบ็คโฮ 2 คัน 6 6

7 Sorting system 0

7.1 Shredder 10 10

7.2 Trommel 4 4

7.3 Wind shifter 3 3

7.4 Spinner 2 2

7.5 Sorting line 4 4

7.6 Sattlelite collector 2 2

8 Biodrying building 4 4

9 โรงงำน 14 14

10 ส ำนกังำน 2 2

11 ถนน 6 6

12 รั ว 1 1

13 ปรับทัศนยีภำพ 1 1

14 DCS และ SCADA system 2 2

Use of fund 212 212

Source of fund 212 0 0 212

ล ำดับที่ รำยกำร
2559

Total
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ตารางที่ 5.2.2 แสดงการใช้เงินทุนตามเงื่อนเวลา (Gantt chart โครงการ Hat Yai2) 
         หน่วย: ล้านบาท 

Q1/2559 Q2/2559 Q3/2559 Q4/2559

1

ค่ำมัดจ ำ 50% Waste Plastics Recyling machine lines 1-3  เป็น

จ ำนวนเงิน 51 ล้ำนบำท (จ่ำยแล้ว) 0

2 ค่ำเครื่องจักร trommel เป็นจ ำนวนเงิน 10 ล้ำนบำท (จ่ำยแล้ว) 0

3 ค่ำปรับปรุงที่ดิน ถมที่ พร้อมเสำเขม็ขนำดพื นที่ 1 ไร่ เป็นจ ำนวนเงิน 10

 ล้ำนบำท (จ่ำยแล้ว) 0

4 ระบบไฟฟ้ำส ำหรับlines 1-3 0

4.1 Tranformer 1 x1500kVA   ส ำหรับ lines 1-3 1.2 1.2

4.2 Tranformer 1 x 2500kVA   ส ำหรับ lines 1-3 1.5 1.5

4.3 ระบบไฟฟ้ำ high voltage 4.2 4.2

4.4 ระบบไฟฟ้ำ low voltage 7.2 7.2

4.5 ระบบแสงสวำ่ง 1.2 1.2

5 ระบบเครื่องกล 0

5.1 Cooling system 4.8 4.8

5.2 Heat exchanger 4.2 20.1

5.3 Conveyor system 4.8 4.8

6 ระบบบ ำบัดน  ำเสยีและระบบน  ำดี 8.4 8.4

7 เครื่องกล ยำนยนต์ 0

7.1 โหลดเดอร์ 1 คัน 3 3

7.2 รถแบ็คโฮ 1 คัน 3 3

8 Sorting system 0

8.1 Shredder 5 5

8.2 Trommel 3 3

8.3 Sorting line 2.5 2.5

8.4 Sattlelite collector 1.5 1.5

9 Biodrying building 4 4

10 โรงงำน 14 14

11 ส ำนกังำน 1.5 1.5

12 ถนน 5 5

13 รั ว 1 1

14 ปรับทัศนยีภำพ 1 1

15 DCS และ SCADA system 4 4

Use of fund 86 86

Source of fund 86 86

ล ำดับที่ รำยกำร
2559

Total
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ตารางที่ 5.2.3 แสดงการใช้เงินทุนตามเงื่อนเวลา (Gantt chart โครงการ KPP) 
         หน่วย: ล้านบาท 

Q1/2559 Q2/2559 Q3/2559 Q4/2559 Q1/2560 Q2/2560 Q3/2560 Q4/2560

1 มัดจ ำ 40 ล้ำนบำท จ่ำยแล้วตั งแต่เดือน เมษำยน 2558. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 ที่ดิน 40 ไร่ ที่อยู ่61/1 หมู่ 6 ต. ลำนดอกไม้ อ. เมือง  จ. ก ำแพงเพชร 0 40 0 0 0 0 0 0 40

3 บ่อหมัก Anaerobic Digester ขนำด 50x110x7 m3 จ ำนวน 2 บ่อ 0 0 40 47 0 0 0 0 87

4 ชุด Circulating Pump, pH control, Temp Control and 

Level Control, etc. 0 0 17 0 0 0 0 17

5 CO2 Extractor (85% CH4) 0 22 30 25 20 0 0 0 97

6 H2S Removal (Bio Scrubber) 0 0 0 0 20 15 0 0 35

7 Hi-Pressure Compressor (250 Bar) 0 0 0 0 24 42 0 0 66

8 Buffer Tank 0 9 0 0 0 0 0 0 9

9 Waste Water Treament System 0 0 0 17 0 0 0 0 17

10 Safety System 0 0 0 0 3 3 0 0 6

11 Composite Tanks (2,000 units) 0 0 0 0 0 14 0 0 14

Use of fund 0 71 87 89 67 74 0 0 388

Source of fund 71 87 89 67 74 0 0 388

2559 2560
ล ำดับที่ รำยกำร Total

 
 

ตารางที่ 5.2.4 แสดงการใช้เงินทุนตามเงื่อนเวลา (Gantt chart โครงการ Green 2) 
         หน่วย: ล้านบาท 

Q1/2559 Q2/2559 Q3/2559 Q4/2559

1 เงินลงทุนเครื่องจักรจ ำนวน 83 ล้ำนบำท (จ่ำยแล้ว)

1.1 500 kW ImperialSINO I Gasifier + Engine + Filter

1.2 Gasifier Burner

1.3 Tar System

1.4 Cooling pond

1.5 Pipe line system

1.6 Relocate fuel tank

1.7 Rotary

1.8 Wiring

1.9 Fuel system

1.10 Footing and Road Access

1.11 Building & Roof for Demonstation (Building A)

2 500 kW ImperialSINO II Gasifire Gas Engine 0 37 0 0

3 DCS Control 0 5 0 0

Use of fund 0 42 0 0

Source of fund 0 42 0 0

ล ำดับที่ รำยกำร
2559
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ตารางที่ 5.2.5 แสดงการใช้เงินทุนตามเงื่อนเวลา (Gantt chart โครงการ  Green 3) 
         หน่วย: ล้านบาท 

Q1/2559 Q2/2559 Q3/2559 Q4/2559

1 EFB shredder (Bamboo) 2 0 0 2

2 Shredder (Lianda) 9 0 0 9

3 Hammer mills Shredder (Used) 0.6 0 0 0.6

4 Rotary dryer 20 0 0 20

5 Bio Scrubber system 1.8 0 0 1.8

6 Moving floor 5 0 0 5

7 Ventilation System 0.65 0 0 0.65

8 Main Power line and MDB 5 0 0 5

9 Belt conveyor 5 0 0 5

10 Front-End Scada & Instrument control 4 0 0 4

11 Bio-drying plant 0.85 0 0 0.85

12 Emission Control 20 0 0 20

Use of fund 73.9 0 0 73.9

Source of fund 73.9 0 0 73.9

ล ำดับที่ รำยกำร
2559

Total

 
4. บทสรุป 

 จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า บริษัทฯมีความจ าเป็นที่จะได้รับเงินสดจากการลงทุนจากการขายหุ้น PP 
จ านวน 692  ล้านบาท หากไม่ได้รับการจัดสรรเงินทุนจาก PP จะท าให้โครงการดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญ  
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สิ่งที่ส่งมำด้วย 2. 
 

รำยละเอียดกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญ 
ของบริษัท  อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 2 ( IEC-W2 )  

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
 
1. รำยละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขำย 
ผู้เสนอขำย                    :  บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  มีความประสงค์ที่จะ

ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะืื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 2 ( IEC-W2) 
จ านวนไม่เกิน  40,679,084,250  หน่วย จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมใน
อัตราส่วน  5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย  ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า  ทั้งนี้ บริษัทฯ  ยังได้จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน  40,679,084,250 หุ้น  จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะืื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IEC-W2) 

 
2. รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ประเภท                         : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะืื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด  

(มหาชน) คร้ังที่ 2 (IEC-W2) 
 

ชนิด                              : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะืื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปล่ียนมือได้ 
 
วิธีกำรจัดสรร             : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 (ห้า) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) 

หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ( IEC-W2) (ในกรณีค านวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษ
ทศนิยมทิ้ง) ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2559  ืึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการมี
สิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) (Record Date)  ในวันที่ 9 พฤษภาคม  
2559  และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการมีสิทธิได้รับจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) ในวันที่ 10 พฤษภาคม  2559     

 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ  0  บาท  (ศูนย์บาท) 
วันที่ออกใบส ำคัญแสดง : คาดว่าประมาณภายหลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ืึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
สิทธิ   เพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) 

ทั้งนี้  สิทธิในการได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2) ยังมีความไม่แน่นอนืึ่งต้องได้รับ
การพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ก่อน 
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จ ำนวนใบส ำคัญแสดง  : ไม่เกิน 40,679,084,250  หน่วย (ส่ีหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดหมื่นส่ีพันสองร้อย             
สิทธิฯ ที่ออกและเสนอ  ห้าสิบหน่วย) 
ขำย 
 
จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออก   :  ไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น  (ส่ีหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดหมื่นส่ีพันสองร้อย         
เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ        ห้าสิบหุ้น) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) (คิดเป็นร้อยละ 20 
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) 
 
อำยุของ IEC-W2             :  3  ปี  ( สามปี )  นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
 
วันออกและเสนอขำย      :  เนื่องจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ IEC-W2  ในกรณีนี้  เป็นการออกใบส าคัญแสดง 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  ฉะนั้น จึงถือได้ว่า บริษัทฯ  ได้รับอนุญาต 

จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว โดย 
อนุโลม  ืึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน หมวด 2 ของประกาศคณะ 
กรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551  ฉบับ ประกาศ ณ วันที่  15 ธันวาคม 2551   
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2559  ืึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 
ได้มีมติให้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการมีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
(IEC-W2) (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการมีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ในวันที่ 
10 พฤษภาคม  2559     
 

อัตรำกำรใช้สิทธิ          : ใบส าคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2)  1 (หนึ่ง) หน่วย   สามารถใช้สิทธิืื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
และรำคำกำรใช้สิทธิ ได้  1 (หนึ่ง) หุ้น  ในราคาใช้สิทธิ ( Exercise Price ) เป็นก าหนดราคาตายตัวในแต่ละปี 

เป็นดังนี้   

- ภายในปีที่ 1 ( นับแต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ IEC-W2  ถึงเมื่อครบก าหนด 1 ปี 
นับแต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ IEC-W2 ) Exercise Price ที่ราคาหุ้นละ   0.025  
บาท  ( ศูนย์จุดศูนย์สองห้าบาท ) 

- ภายในปีที่ 2 ( นับแต่วันพ้นก าหนด 1 ปี ถึงเมื่อครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันออก 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ IEC-W2  )  Exercise Price    ที่ราคาหุ้นละ   0.035  บาท     
( ศูนย์จุดศูนย์สามห้าบาท ) 

- ภายในปีที่ 3  ( นับแต่วันพ้นก าหนด 2 ปี   ถึงเมื่อครบก าหนด 3 ปี นับแต่วันออก 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ IEC-W2  )  Exercise Price    ที่ราคาหุ้นละ   0.045  บาท     
( ศูนย์จุดศูนย์ส่ีห้าบาท )   
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ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ    : ก าหนดการใช้สิทธิได้ทุก ๆ 3 เดือน (รอบไตรมาส) คือภายในวันท าการสุดท้ายของเดือน  

มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ  
(วันก าหนดใช้สิทธิ)   โดยเร่ิมใช้สิทธิได้นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมทั้ง 
ก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายภายในวันท าการสุดท้ายของวันครบก าหนดอายุ ( IEC-
W2)  ดังกล่าว  ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้เล่ือน
วันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว  
ทั้งนี้  บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเก่ียวกับระยะเวลาย่ืนความจ านงในการใช้สิทธิ พร้อมทั้ง
สถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนสุดท้ายของแต่ละงวดไตรมาสนั้นๆ (เดือน  
มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม) ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทุกงวดไตรมาส 
 

วันสิ้นสุดกำรใช้สิทธิ     :   เมื่อส้ินอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ  โดยการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายเป็นไปตามข้อก าหนดของ 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าว 
 

ระยะเวลำแสดงควำม   :   ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิืึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการืื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ   
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ สามารถแสดงความจ านงในการใช้สิทธิืื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  ตามใบส าคัญแสดง 

สิทธิระหว่างเวลาท าการของบริษัทฯ   ภายในระยะเวลา  5 วันท าการก่อนวันใช้สิทธิใน
แต่ละคร้ัง  ต้ังแต่เวลา 9.00 น. – 15.30 น. ยกเว้นระยะเวลาแสดงความจ านงการใช้
สิทธิคร้ังสุดท้าย  ให้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิคร้ัง
สุดท้าย 
 

ตลำดรองของใบส ำคัญ : บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายคร้ังนี้เข้าจดทะเบียนเป็น 

แสดงสิทธิ  หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ตลำดรองของหุ้นสำมัญ : บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ที่ออกและเสนอขายคร้ังนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
    แห่งประเทศไทย 

 
กำรปรับสิทธิใบส ำคัญ   : ในกรณีที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน   ที่ ทจ. 
แสดงสิทธิ  34/2551  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่ 

จะืื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ  ฉบับลงวันที่  15  
ธันวาคม 2551   และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม    โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ   
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย  เป็นผู้พิจารณาก าหนดเงื่อนไขและ 



 

 37 

 
รายละเอียดอื่น ๆ ที่ เก่ียวข้องกับการปรับสิทธิ หรือเปล่ียนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และ 
ราคาการใช้สิทธิ 
 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น    :   เนื่องจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้  เป็นการออกและเสนอขาย 
ของบริษัท  ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น  ดังนั้น  จึงไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่ง 

ก าไรและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)     
อย่างไรก็ตาม  หากมีการใช้สิทธิืื้อหุ้นครบถ้วนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ 
ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจ านวน   จะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกิน 
ร้อยละ 16.67 ของจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมถืออยู่ 
 

นำยทะเบียนใบส ำคัญ   : บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ ากัด 
แสดงสิทธิ 
 
เง่ือนไขอ่ืน                    : ให้คณะกรรมการบริษัทฯ  เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนด และเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์  

เงื่อนไข  และรายละเอียดอื่น ๆ  ของใบส าคัญแสดงสิทธินี้  ตลอดจนมีอ านาจในการ 
ก าหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ  อัตราการ 
ใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่เห็นสมควร การเข้าท า เจรจา ตกลงและลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  การจัดท าและย่ืนค าขอและเอกสารต่างๆ ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่
เก่ียวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง  ืึ่งรวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะืื้อ
หุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ส าเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

:   บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบส าคัญแสดงสิทธิและไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงราคาและอัตรา 
การใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  
ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่ 
จะืื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ  ฉบับลงวันที่ 15  
ธันวาคม 2551   และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม     

    
 


