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สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  
ของบริษทั สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 5/2565 ซึ่งประชมุเมื่อ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. ไดม้ีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2565  

เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

15,875,206,607 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 17,375,206,607 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 

1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตามราคาตลาด และมีมติอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ

บรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

 ทั้งนี ้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการ  

ก ากับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขาย

หลกัทรพัย ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ 

บริษัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขาย
แบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัทก าหนดราคา
เสนอขายหุน้ตามราคาตลาด 

ทั้งนี ้บริษัทอยู่ระหว่าง (1) สรรหาผูล้งทุนที่มีลักษณะ ประเภท และจ านวน ตามที่หลักเกณฑจ์ะถือว่าเป็นการออก

และเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ (2) พิจารณาคดัเลือกผูท้ี่จะไดร้บั

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งจะต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง  

โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทหรือเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการหรือ

ผูบ้ริหารของบริษัทและไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์น

การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มลู

และการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึ่งเมื่อทราบขอ้มลูรายชื่อผูล้งทนุท่ีแน่ชดัแลว้บรษิทั

จะแจง้รายละเอียดที่เก่ียวขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก่อนที่จะท าการเสนอขายหุน้ 

การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะเป็นไปตามราคาที่ก าหนดโดย

คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงป ระธานกรรมการ 

และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร โดยจะเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาตลาด และในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาด

ในช่วงที่เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน ซึ่งไม่ต  ่ากว่าราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้ในตลาดหลักทรพัยย์อ้นหลังไม่นอ้ย

กว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้นัน้ โดยวนัก าหนด



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 

 2 / 7 

 

ราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกว่าสามวนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อผูล้งทุน  ทัง้นี ้บริษัทอาจก าหนด

ราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 จากราคาดงักล่าว ทัง้นี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุว่าดว้ยการอนญุาตใหบ้รษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั 

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นีเ้ขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้  
ที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพยฯ์ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน บริษัทมีหนา้ที่หา้มไม่ใหบุ้คคลที่ไดร้บัหุน้จากการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากัดดงักล่าว  
น าหุ้นที่ไดร้ับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มท าการซือ้ขาย 
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้ดงักล่าวเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 
6 เดือน ใหบุ้คคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุน้ที่ถูกสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดที่ 
ถกูสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 
และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บรุมิสิทธิในส่วนเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 
 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทของผูล้งทุนแต่ละรายภายหลงัจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะตอ้งไม่เป็นผลใหบุ้คคลดังกล่าวตอ้งมีหนา้ที่ท  าค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์
(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการในการ
เข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เก่ียวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน
ขอ้จ ากดัการถือหุน้ของบคุคลผูไ้ม่มีสญัชาติไทยตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทซึ่งปัจจบุนัอนญุาตใหบ้คุคลผูไ้ม่มี
สญัชาติไทยถือหุน้อยู่ในบรษิัทไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายทัง้หมดของบรษิัท 
 
ทั้งนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ   
มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งไดร้บั
การแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีอ านาจ
ในการก าหนดและ/หรือแก้ไข เปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย  
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือ 
แย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงวันจองซือ้และ  
วันเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน การช าระค่าหุน้ (ไม่ว่าเป็นตัวเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นนอกจากตวัเงิน) และจ านวนหุน้
สามญัเพิ่มทุนท่ีจดัสรร รวมทัง้เงื่อนไขและรายละเอียดที่เก่ียวขอ้ง การแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงาน
การประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือบริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือการด าเนินการใด ๆ เพื่อใหป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไป
ตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์การลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งเพื่อให้
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้และมอบหมายบุคคลอื่นท่ีมี
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ความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ โดยการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งเป็นไป
ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

2.  วัตถุประสงคข์องการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

บรษิัทมีความประสงคท์ี่จะออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของการช าระค่าซือ้หุน้ใน LEONI Kabel GmbH 
ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของประเทศเยอรมนี และ LEONIsche Holding Inc ซึ่งเป็นบริษัท 
ที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร ์(รวมเรียกว่า “บริษัทเป้าหมาย”) ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 ของ 
หุน้สามญัทัง้หมดของบริษัทเป้าหมาย โดยมีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 560 ลา้นยูโร (หรือประมาณไม่เกิน 
20,572.89 ลา้นบาท1) โดยจ านวนเงินจะขึน้อยู่กับราคาเสนอขายหุน้ใหก้ับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ในช่วงที่เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน ทั้งนี ้บริษัทคาดว่าจะด าเนินการเขา้ท าธุรกรรมเป้าหมายใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที่  
30 พฤศจิกายน 2565 

3.  ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้นจากการเพิ่มทุน 

3.1 ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจะขึน้อยู่กับจ านวนหุน้เพิ่มทุนที่จะเสนอขายใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากัด โดยในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ครบทั้งหมด  
จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ดงันี ้

= จ านวนหุน้เพิ่มทนุท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
           (จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้เพิ่มทนุท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั) 

  
= 1,500,000,000 

11,906,404,956 + 1,500,000,000 
  

= รอ้ยละ 11.19%  
 

3.2 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 
           ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

  
การเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในครัง้นี ้ยังไม่ไดก้ าหนดราคาเสนอขาย 
จึงท าใหไ้ม่สามารถค านวณผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ได ้

 
1 อา้งอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที ่11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเท่ากบั 36.7373 บาทต่อยโูร 
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3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution: EPS) 

EPS Dilution = EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
  EPS ก่อนเสนอขาย  
 = 0.25877 – 0.22982 
  0.25877 

 = รอ้ยละ 11.19% 

EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสทุธิ (LTM) 
  จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อนเพิม่ทนุ 
 = 3,081,017,919 
  11,906,404,956 
 = 0.25877 บาทต่อหุน้ 
EPS หลงัเสนอขาย = ก าไรสทุธิ (LTM) 
  จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้หลงัเพิม่ทนุ 
 = 3,081,017,919 
  13,406,404,956 

 = 0.22982 บาทต่อหุน้ 

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ก่อนการเสนอขายและหลงัการเสนอขาย ค านวณโดยใชก้ า ไรสทุธิส่วนที่
เป็นของบริษัทส าหรบัระยะเวลา 12 เดือนล่าสดุ ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 อา้งอิงจากงบการเงินรวมของ
บรษิัท ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเม่ือเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียง 
ของผู้ถือหุ้น 

การเขา้ท าธุรกิจดงักล่าวไม่ไดม้ีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงลกัษณะและนโยบายการประกอบธุรกิจหลกั
ของบริษัท แต่เป็นการต่อยอดและขยายธุรกิจเข้าธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับ EV และ Charging Solutions  
โดยบรษิัทคาดว่าการเขา้ท าธุรกรรมเป้าหมายจะเกิดประโยชนต์่อบรษิัทและผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดงัต่อไปนี ้

(1) กลุ่มผลิตภณัฑเ์สรมิระดบัสงูของบรษิัทเป้าหมายจะเป็นการเปิดโอกาสในทางธุรกิจใหก้บับริษัท
ในการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิล้ส าหรบัยานยนตแ์ละรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า 
(EV) ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นที่ตอ้งการอย่างมากทั่วโลก และเพื่อกา้วขึน้เป็นผูผ้ลิตสายไฟฟ้าและ 
สายเคเบิล้ไฟฟ้า (Wire and Cable) ชัน้น าในระดบัภมูิภาคและระดบัโลก  
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(2) การแบ่งปันความรูท้างการตลาด ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ และความสามารถดา้น R&D ของบรษิัท
เป้าหมายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงการเจาะตลาด และ  
การเขา้ถึงลกูคา้ 

(3) ผลประโยชนท์างการเงินจากบริษัทเป้าหมาย จะช่วยปรบัปรุงสถานะทางการเงินของบริษัทซึ่ง  
มีผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่งในอดีตให้ดียิ่งขึน้ เช่น ผลประกอบการที่แข็งแกร่งขึน้ และ  
ก าไรสทุธิต่อหุน้ท่ีเพิ่มขึน้ (EPS Accretive) ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของตลาดยานยนต ์(EV Car) 

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน  

4.1  เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ 
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  
ในครั้งนี ้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อ
วตัถปุระสงค ์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุน้ 

บริษัทคาดว่าจะด าเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement)  โดยบริษัทจะน า เงินที่ ได้รับการจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไป ใช้เพื่ อวัตถุประสงค์   
ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการ 
ทีจ่ะด าเนินการ รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุนในกรณีทีเ่งนิได้จากการเสนอขาย 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่บุคคล 
ในวงจ ากัด (Private Placement) ในครัง้นี ้มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุ
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบร ิษ ัทมีแผนที ่จะน าเง ินที ่ไดจ้ากการระดมทุนครัง้นี ไ้ป 
เพื่อวตัถุประสงค ์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ 

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน
หรือโครงการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่บุคคล 
ในวงจ ากัด (Private Placement) ในครัง้นี ้เป็นการด าเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท 
ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทสามารถน าเงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทุนไปใชเ้พื่อวตัถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาใน
ขอ้ 2 ขา้งตน้ได ้ซึ่งการด าเนินการตามที่กล่าวมานีจ้ะเป็นประโยชนต์่อบริษัทในการสรา้งกระแสเงินสดและ
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ก าไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน 
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัท 

4.5 ความเหมาะสมของราคาหุ้นทีเ่สนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดและทีม่าของการก าหนดราคา 

 การก าหนดราคาเสนอขายหุน้ใหก้ับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะเป็นไปตามราคาที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึง 
ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร โดยจะเป็นการเสนอขายหุน้ในราคาตลาดและในราคาที่ดี
ที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน ซึ่งไม่ต  ่ากว่าราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้ใน
ตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบหา้วนัท าการติดต่อกัน ก่อนวนั
ก าหนดราคาเสนอขายหุน้นัน้ โดยวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกว่าสามวนัท าการก่อน
วนัแรกที่เสนอขายต่อผูล้งทุน ทัง้นี ้บริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 
10 จากราคาดังกล่าว ทั้งนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตให้บริษัท 
จดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั 

4.6 เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนซ่ึงเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคล 
ในวงจ ากัด (Private Placement) 

 บรษิัทสามารถระดมเงินทนุไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้และลดภาระการลงทนุของผูถื้อหุน้เดิมในการเพิ่มทุน
บริษัท และเมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มทุนด้วยวิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่ วไป  
(Public Offering) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนขา้งนาน และตอ้งไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง โดยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมระยะเวลาไดแ้น่นอน คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาว่า  
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มี
ศักยภาพทางด้านเงินทุน และมีความพร้อมในการช าระเงินเพิ่มทุน เป็นแนวทางการระดมทุนที่มี  
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มทุนในครัง้นี ้ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทไดร้ับเงินทุนตาม
จ านวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเส่ียงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึน้จา ก 
สภาพเศรษฐกิจที่มีความผนัผวนในปัจจบุนั นอกจากนี ้การเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะช่วยใหบ้ริษัทสามารถลงทนุ
ในบรษิัทเป้าหมายไดต้ามก าหนด ส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิัทมีโอกาสเติบโตต่อไปในอนาคต 

5.  ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบรษิัทไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจน
มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมัดระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท ในเรื่องที่เก่ียวกบัการเพิม่ทนุ 
โดยกระท าการ หรือละเวน้การกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท 
บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได ้แต่หากบริษัทไม่เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว  
ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจะแจง้ใหบ้รษิัทด าเนินการเรียกรอ้งได ้
และหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้อง เรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการ 
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คนดงักล่าวแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) 

นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเว้นกระท าการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมัดระวงั
รักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่ เ ก่ียวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี 
ความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกใหก้รรมการรบัผิดชอบในการส่งคืนประโยชนด์งักล่าว
แก่บริษัทได ้หรือผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทด าเนินการดังกล่าวได ้ซึ่งหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน  
นับแต่วันที่ไดร้ับแจง้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดต้าม 
มาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 

 บรษิัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ  

  

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

-นายชนนิทร์ เย็นสดุใจ- 
นายชนินทร ์เย็นสดุใจ 
ประธานกรรมการ 

 


