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ท่ี สกอ.  075/2561     
      12  กนัยายน  2561  
 
เร่ือง การจดัสรรเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (RO) 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
  

ตามท่ี  บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2560  เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหแ้ต่งตั้งกรรมการเพ่ิม,  ลดทุนจดทะเบียน, เพ่ิมทุนจดทะเบียน  และ
จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ของบริษทัฯ จ านวน  203,591,502,350  หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.01 บาท 
โดยจดัสรรและเสนอขาย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ( RO ) ในอตัราส่วน  1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่  ใน
ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่  0.0125 บาท /หุ้น โดยก าหนดให้จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมซ่ึงมีช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนท่ีบริษทัก าหนดวนั Record Date  เพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน
ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560  และใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 และ
ให้ก าหนดวนัจองซ้ือและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ในระหวา่งวนัท่ี 23 - 29 พฤศจิกายน 2560  ซ่ึงผลของการ
จดัสรรและเสนอขายไดมี้ผูม้าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 2,070 คน  จดัสรรหุ้นไดจ้ านวน 136,224,716,121 หุ้น  
คิดเป็นเงินจ านวน 1,702,808,951.51 บาท นั้น 

  บริษทัฯ ไดย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนกรรมการเพ่ิม ค าขอลดทุน-เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั รวมทั้งค  าขอจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ต่อมา เม่ือวนัท่ี 21 
พฤษภาคม 2561  ทางบริษทัฯ ไดรั้บแจง้เป็นหนังสือจากนายทะเบียนว่ามีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนค าขอจดทะเบียน
ต่างๆ ดังกล่าวของบริษทัฯ ต่อมาบริษทัฯ แจ้งผลนายทะเบียนบริษทัมหาชนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนให้ตลาด
หลกัทรัพยฯ์  และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได้รับทราบ ซ่ึงบริษทัฯ ได้คืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นท่ีไดรั้บมาจากผูจ้องซ้ือหุ้น 
พร้อมดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหุน้ทุกคนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

 ต่อมา  บริษทั ไม่เห็นดว้ยกบัค าสั่งท่ีไม่รับจดทะเบียนดงักล่าวของนายทะเบียน เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 
2561 และวนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 ตามล าดบั บริษทัจึงไดใ้ชสิ้ทธิยื่นอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวของนายทะเบียน  จนล่าสุด
เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561  บริษทัไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ถึงผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์ วา่รัฐมนตรีฯ ในฐานะผูมี้อ านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ ไดว้ินิจฉัยอุทธรณ์แลว้มีค าสั่ง
เพิกถอนค าสัง่ไม่รับจดทะเบียนกรรมการเขา้, ค  าขอลดทุนจดทะเบียน, ค  าขอเพ่ิมทุนจดทะเบียนและให้นายทะเบียนฯ 
ด าเนินการรับจดทะเบียนต่อไป   รวมทั้งให้เพิกถอนค าสั่งไม่รับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้และหากบริษทัฯ ได้
ด าเนินขั้นตอนการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นท่ีเรียบร้อยและส่งเอกสารประกอบค า
ขอจดทะเบียนแลว้ก็ให้นายทะเบียนด าเนินการรับจดทะเบียนดงักล่าวให้แก่บริษทัฯ ในโอกาสต่อไป และเม่ือวนัท่ี 6 
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และ 7 สิงหาคม 2561 บริษทัฯ  ด าเนินการจดทะเบียน ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 20 
ตุลาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหแ้ต่งตั้งกรรมการเพ่ิม 6 คน,  ลดทุนจดทะเบียนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ 
 ดงันั้น  การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 มติต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากท่ีประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  จึงยงัชอบดว้ยกฎหมายและยงัมีผลอยูต่่อไปและถือวา่การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
1/2560 ถูกตอ้งโดยสมบูรณ์แลว้  

เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนั โครงการต่าง ๆ ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือไดข้าดสภาพคล่องทางการเงิน จึงท าให้
แผนการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ ของบริษทัฯ ตอ้งชงกังนัลง   และเพ่ือให้การด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ ของ
กลุ่มบริษทัฯ สามารถท่ีจะด าเนินกิจการต่อไปไดอ้ยา่งมีศกัยภาพและเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี จึง
เป็นการเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียน เสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนให้แก่บริษทัฯ เพ่ือรองรับการขยายการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัฯ และเสริมสร้างโอกาสการเติบโตของกลุ่มบริษทัฯ ไดอ้ย่างต่อเน่ืองบนรากฐานธุรกิจท่ีมัน่คงและไม่
สูญเสียโอกาสท่ีดีในทางธุรกิจ   

ดังนั้น ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทซ่ึงประชุมกันเม่ือวันที่  12 กันยายน  2561 จึงไดมี้มติอนุมติัให้
ด าเนินการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2560  เ ม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2560  โดยจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ของบริษัทฯ จ านวน  
203,591,502,350  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.01 บาท (หน่ึงสตางค)์  โดยจดัสรรและเสนอขาย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ( RO ) 
ในอตัราส่วน  1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่  ในราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่  0.0125 บาท /หุ้น 
( ศูนยจุ์ดศูนยห์น่ึงสองหา้บาท / หุน้) ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.         ใหย้ดึถือเอารายช่ือผูถื้อหุน้ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม  
2560 ตามท่ีไดก้ าหนดวนั Record Date  เดิมในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560  เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนดงักล่าว  

2. ให้ก าหนดวนัจัดสรรและเสนอขาย วนัจองซ้ือและวนัช าระค่าซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่เป็นวนั
จนัทร์ท่ี 8 ตุลาคม 2561  ถึงวนัศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 2561  (รวม 5 วนัท าการปกติ) โดยจดัสรรและเสนอขาย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิม ( RO ) ทุกราย  

3. บริษทัฯ ใหผู้ถื้อหุน้เดิมทุกรายสามารถจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เกินสิทธิได ้
 
ทั้งน้ี  บริษทัฯ  จะจดัส่งหนงัสือแจง้สิทธิการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน รายละเอียดและขั้นตอนการจองซ้ือหุน้  

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเพ่ือประกอบการตดัสินใจเป็นการล่วงหนา้ต่อไป 
   
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
     
             (  นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ  ) 
              ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  
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(F53-4)     
              แบบรายงานการเพิม่ทุน 

        ( การจดัสรรเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ (RO) ) 
            บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน)  

ข้าพเจ้า บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงได้
ประชุมกันเม่ือวันที่ 12 กันยายน  2561  เวลา 13.30 น.   เก่ียวกบัการจดัสรรเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
(Right Offering : RO)  เพ่ือให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 20 
ตุลาคม 2560    ดงัต่อไปน้ี  
 

1. หลกัการทีม่าและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากในอดีตเดิม ดว้ยท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ของบริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนีย
ริง  จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้แต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่
เพ่ิมเติม  อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียน อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน  และอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ใหม่ของบริษทัฯ  จ านวน 203,591,502,350 หุ้น โดยจะจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมใน
อตัราส่วน  1 หุน้สามญัเดิม ต่อ  1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่   ในราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่หุ้นละ 0.0125 บาท 
(ศูนยจุ์ดศูนยห์น่ึงสองหา้บาท / หุน้)    โดยจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  ซ่ึงมีช่ือปรากฏใน
สมุดทะเบียนท่ีบริษทัพิจารณาก าหนดวนั Record Date  เพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนในวนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2560      
และใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน ในวนัท่ี  2  พฤศจิกายน 2560  และก าหนดวนัจองซ้ือและวนั
ช าระค่าซ้ือหุน้เพ่ิมทุนในระหวา่งวนัท่ี 23 – 29 พฤศจิกายน 2560  ( รวม 5 วนัท าการ)  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้เดิมทุกราย สามารถใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เกินสิทธิได ้กรณีท่ี
มีหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ คงเหลือจากการจดัสรรอยูจ่  านวนเท่าใด อนัเน่ืองมาจากผูถื้อหุ้นเดิมสละสิทธิ
หรือใชสิ้ทธิการจองซ้ือไม่เต็มตามสัดส่วนของตน   บริษทัฯจะน าหุ้นในส่วนท่ีเหลือจากการจองซ้ือหุ้นตามสิทธิ มา
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดแ้สดงเจตจ านงขอจองซ้ือหุน้เกินสิทธิทุกราย  โดยจะค านวณตามสดัส่วนการถือหุ้นไปที
ละรอบจนกวา่จะหมดส้ิน  

ต่อมา เม่ือวนัท่ี  21 พฤษภาคม 2561  นายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ ไดมี้ค าสัง่ไม่รับจดทะเบียนค าขอจดทะเบียนต่าง ๆ ตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ของ
บริษทัฯ ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560         บริษทัฯ ไม่เห็นดว้ยกบัค าสัง่ท่ีไม่รับจดทะเบียนดงักล่าวของนาย
ทะเบียนฯ    เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 และ วนัท่ี 4 มิถุนายน 2561  ตามล าดบั  บริษทัฯ จึงไดใ้ชสิ้ทธิตามกฎหมาย
ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวของนายทะเบียนฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์ตามมาตรา 187 วรรคส่ี แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535   โดยต่อมาเม่ือวนัท่ี 3  สิงหาคม 2561   รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย ์ไดมี้ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ถึงท่ีสุด ตามมาตรา 187 วรรคห้า แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
แลว้ โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยไ์ดมี้ค าวนิิจฉยั และมีค าสั่งให้เพิกถอนค าสั่งของนายทะเบียนฯ ท่ีมีค  าสั่งไม่
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รับจดทะเบียนค าขอจดทะเบียนกรรมการเขา้ใหม่  และ ค าขอลดทุนจดทะเบียน -  ค  าขอเพ่ิมทุนจดทะเบียน   และให้
นายทะเบียนฯ ด าเนินการรับจดทะเบียนค าขอจดทะเบียนดงักล่าวให้แก่บริษทัฯ ต่อไป  รวมทั้งให้เพิกถอนค าสั่งของ
นายทะเบียนฯ ท่ีมีค  าสั่งไม่รับจดทะเบียนค าขอจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ และหากบริษทัฯ ไดด้ าเนินขั้นตอนการ
จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นท่ีเรียบร้อยและส่งเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนก็ให้
นายทะเบียนฯ ด าเนินการรับจดทะเบียนค าขอจดทะเบียนดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัฯ ต่อไป  

ดงันั้น  การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 และรวมทั้งมติต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
จากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  จึงยงัชอบดว้ยกฎหมายและยงัมีผลอยูต่่อไปและถือวา่การประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ถูกตอ้งโดยสมบูรณ์แลว้ 

2. การจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ (RO) 
ดังนั้น ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทซ่ึงประชุมกันเม่ือวันที่  12 กันยายน  2561 จึงไดมี้มติอนุมติัให้

ด าเนินการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2560  เ ม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2560   โดยจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ของบริษัทฯ จ านวน  
203,591,502,350  หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.01 บาท (หน่ึงสตางค)์  โดยจดัสรรและเสนอขาย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ( RO ) 
ในอตัราส่วน  1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่  ในราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่  0.0125 บาท /หุ้น 
( ศูนยจุ์ดศูนยห์น่ึงสองหา้บาท / หุน้) ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(2.1) ใหย้ดึถือเอารายช่ือผูถื้อหุน้ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม  
2560 ตามท่ีไดก้ าหนดวนั Record Date  เดิมในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560  เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนดงักล่าว  

(2.2)  ใหก้ าหนดวนัจดัสรรและเสนอขาย วนัจองซ้ือและวนัช าระค่าซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เป็นวนัจนัทร์ท่ี  
8 ตุลาคม 2561  ถึงวนัศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 2561  (รวม 5 วนัท าการปกติ) โดยจดัสรรและเสนอขาย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  
( RO ) ทุกราย  

(2.3)  บริษทัฯ ใหผู้ถื้อหุน้เดิมทุกรายสามารถจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เกินสิทธิไดซ่ึ้งเป็นไปตาม 
เง่ือนไขท่ีก าหนดตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ทุกประการ  
 

3. รายละเอยีดการจดัสรร   
จดัสรรให้แก่ จ ำนวนหุ้น / หน่วย อตัรำส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
รำคำขำยต่อหุ้น 

(บำท) 
วนัเวลำจองซ้ือ และ 
ช ำระเงินค่ำหุ้น 

หมำยเหตุ 

 หุ้นสามญัเพิม่ทุน 
(1)จัดสรรและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 

 
203,591,502,350 

 
 
 

 
1 :  1 

 
 

 
0.0125 

 

 
 

 
วนัจนัทร์ท่ี 8 ตลุาคม 
2561 ถึงวนัศกุร์ท่ี 12 
ตลุาคม 2561 ( รวม 5 วนั
ท าการ )   ตัง้แตเ่วลา  
09.00  น.  ถึง  15.30 น. 

 
- 

3.1  การด าเนินการของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุน้  -ไม่มี-  
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4. การจดทะเบียน-ขออนุญาต และจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนใหม่ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเง่ือนไขการ
ขออนุญาต (ถ้าม)ี  

(1) กระทรวงพาณิชยใ์นการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ     
(2) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือขออนุมติัใหรั้บหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียน  
5. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้น 

(1) เพ่ิมเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจต่างๆ ของบริษทั 
(2) เสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนของบริษทัเพ่ือรองรับการขยายการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
(3) ลดภาระตน้ทุนด าเนินการจากหน้ีต่างๆท่ีมีตน้ทุนการเงินสูง ท าใหค้่าใชจ่้ายในการด าเนินการลดลง 

6. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

6.1  นโยบายเงินปันผล  
ผูถื้อหุน้จะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลประกอบการหรือ
การผลการด าเนินงานของบริษทั 

6.2  สร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่องคก์รและหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถือครอง 
6.3 อ่ืน ๆ 

-ไม่มี- 
7. รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมตัใิห้จดัสรรหุ้น RO 

   อุตสาหกรรมดา้นพลงังานทดแทนเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดไ้ดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื  มีการต่ืนตวัใน
การลงทุนในอุตสาหกรรมค่อนขา้งมากและมีการเติบโตสูง  กอปรกบัเป็นการด าเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ
ภาครัฐท่ีส่งเสริมการด าเนินการโดยภาคเอกชนเป็นผูล้งทุน การเพ่ิมทุนหุน้สามญัน้ีเป็นการสร้างเสริมฐานโอกาสการ
เติบโตของบริษทัอยา่งต่อเน่ืองบนรากฐานท่ีมัน่คงและไม่สูญเสียโอกาสท่ีดีทางธุรกิจ   

8. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีติให้จดัสรรเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนใหม่ 

เพ่ือให้เป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560 เม่ือวนัที ่20 ตลุาคม 2560   

การด าเนินการ ก าหนดการ 

ก าหนดวนั Record Date เพื่อสิทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนแบบ RO 1 พฤศจิกายน 2560 

วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือก าหนดวนัเสนอขายหุน้ 12 กนัยายน 2561 
ก าหนดวนัจองซ้ือ-ช าระเงินค่าซ้ือหุน้เพ่ิมทุนแบบ RO   8 – 12 ตุลาคม 2561 
จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ในส่วนของหุน้เพ่ิมทุน แบบ RO  ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีครบก าหนดรับช าระเงินค่า

หุน้เพ่ิมทุนแบบ RO 
 

บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้ง และครบถว้นทุกประการ 

 
     ( นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ ) 

               ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  


