
 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี (1999) จ ากัด(มหาชน)  
วันที่ 25 มีนาคม 2556 

 
ขา้พเจา้บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) จ ากดั(มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2556 เม่ือวนัที่ 25 มีนาคม 2556 
ระหว่างเวลา 10.00 น.  ถึง 12.00 น.  เกี่ยวกบัการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเพิ่มทุน 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 1,837,500,000 บาท เป็น 2,450,000,000 บาท โดยออกหุน้
สามญั จ านวน 875,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท รวม 612,500,000  บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลกัษณะดงัน้ี 
 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั 875,000,000 0.70 612,500,000 
          การใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

  

 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
   2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถ้ือหุน้เดิม 875,000,000 2 : 1 0.10 13 – 17 พฤษภาคม 2556 โปรดดูหมายเหตุขอ้ 1 – 4 

หมายเหตุ :  

1. .ใหค้ณะกรรมการบริษทั มีอ  านาจพิจารณาและด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง และ / หรือ ต่อเน่ืองกบัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทั และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั เช่น การก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ  ในการเสนอ
ขายและการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน ระยะเวลาในการจองซ้ือ วิธีการ หรือเง่ือนไขการช าระเงิน  

2. เสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่ จ านวน 875,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว ้0.70 บาท) ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัรา 2 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคา 0.10 บาท ต่อหุน้  

3. เป็นการเสนอขายหุน้สามญัใหก้บัผุถ้ือหุน้เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจ านวนหุน้ที่ผุถ้ือหุน้แต่ละรายถืออยู ่หากผูถ้ือหุน้มี
ความประสงคจ์ะจองหุน้เพิ่ม แจง้ความจ านงจองหุน้เพิ่มไดต้ามความประสงค ์ในราคาหุน้ละ 0.10 บาท ผูถ้ือหุ้นเดิมจะตอ้ง
แสดงความจ านงจองซ้ือหุน้เพิ่มพร้อมกบัการจองซ้ือหุน้ตามสิทธิในคร้ังแรก และช าระเงินมาพร้อมกนั และหากยงัมีหุน้ท่ียงั
จ าหน่ายไม่หมดกใ็หจ้ดัสรรใหแ้กผุ้ส้นใจ หรือ นกัลงทุนรายใหม่ (Private Placement: PP) ในราคา 0.10 บาท ซ่ึงเป็นบุคคลที่
ไม่มีความเกี่ยวโยงกบับริษทั  โดยจะปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ทั้งน้ีหุน้ท่ีจองเพิ่มมีมากกว่าหุน้ท่ีเหลือจากการจ าหน่าย คณะกรรมการจะสัดสรรให้ตามสัดส่วน หากผุถ้ือหุ้น
ไม่ไดรั้บการจดัสารในส่วนท่ีซ้ือเพิ่ม หรือไดรั้บจดัสรรหุน้ไม่เตม็จ านวน บริษทัจะช าระคืนเงินค่าจองซ้ือโดยไม่มีดอกเบ้ีย
ภายในก าหนดเวลา 15 วนัท าการนบัแต่วนัเสร็จส้ินการจองซ้ือ 
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4. ก  าหนดใหว้นัท่ี 9  เมษายน 2556 เป็นวนัก  าหนดรายชือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือและไดรั้บการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
(Record Date) และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 10 เมษายน 2556  

ทั้งน้ีสิทธิในการจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัมติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 1/2556 

 2.2  การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

  -  กรณีท่ีมีเศษของหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้ดงักลา่วท้ิง  -  

 2.3 จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยงัไม่ได้จัดสรร  

  -  ไม่มี  -  

 

    3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 ในวนัที ่26 เมษายน 2556. เวลา 10.00 น. ณ .หอ้งแคทรียา ชั้น 1  โรงแรมโนโวเทล 

บางนา  เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250 โดย 
 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพือ่สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ตั้งแต่วนัท่ี  (x) จนกวา่การประชุมผูถ้ือ

หุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ ในวนัที ่9 เมษายน 2556 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม ม.225 
ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวนัที่ 10 เมษายน 2556  (วนัท าการถดัจากวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้) 

 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถา้มี)         

 4.1 บริษทัจะด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

 4.2 บริษทัจะขอใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัและ
หลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งต่อไป  

 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

  5.1 เพื่อช าระหน้ีเงินกูแ้ละเจา้หน้ีการคา้ 

  5.2 เพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนของบริษทั  

 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
 บริษทัจะมีเงินทุนหมุนเวียนมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั รวมทั้งเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัใหดี้

ยิง่ข้ึน 
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7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 7.1 นโยบายเงินปันผล 
  - ไม่มี -  
 7.2 ผู้จองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมต้ังแต่งวด  
  - ไม่มี - 

  7.3 อ่ืน  ๆ
   - ไม่มี –  
 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

   - ไม่มี –  

 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

 
ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2556 เร่ืองการเพิ่มทุน 25 มีนาคม 2556 
2 วนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปี  2556 

(Record Date) 
9 เมษายน 2556 

3 วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญั
ประจ าปี 2556  

10 เมษายน 2556 

4 วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ปี 2556 26 เมษายน 2556 
5 วนัก  าหนดรายชือผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือและไดรั้บการจดัสรรหุน้

สามญัเพิ่มทุน (Record Date) 
9 เมษายน 2556 

6 วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้เพื่อใชสิ้ทธิจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุน 

10 เมษายน 2556 

7 วนัจองซ้ือและช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน 13 – 17 พฤษภาคม 2556 

 บริษทัขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

 
                                    ลายมือช่ือ .................................................... .................................กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
            (นายเกรียงไกร เลศิศิริสัมพนัธ์ และนายชาญชยั กาญจนพนัธ์ 
                                    กรรมการบริษทั 


