
เอกสารประกอบการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 
14 สงิหาคม 2562 

เอกสารแนบ 3 
 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทนุ 

บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี ่จ ากดั (มหาชน)  

วนัที ่8 กรกฎาคม 2562 

ขา้พเจา้บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมตคิณะกรรมการของบรษัิทครัง้ที ่5/2562 

เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 2562 เกีย่วกบัการลดทนุ การเพิม่ทนุ และจัดสรรหุน้เพิม่ทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิม่ทนุ 

1) ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้มีตลิดทุนจดทะเบยีนเดมิ จ านวน 2,477,474,454 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ จ านวน 1,905,749,580  บาท โดยการตัดหุน้ที่ยังไม่ไดจ้ าหน่ายออกและเสนอขาย 

จ านวน 571,724,874 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1  บาท 

2) ทีป่ระชมุคณะกรรมการมมีตใิหเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท ในจ านวนไมเ่กนิ 571,724,874 บาท เป็น 

2,477,474,454 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิม่ทนุใหม ่จ านวนไมเ่กนิ 571,724,874 หุน้ มูลคา่ทีต่รา

ไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 571,724,874  บาทโดยเป็นการเพิม่ทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 

 

มูลคา่ทีต่ราไว ้

(บาทตอ่หุน้) 

รวม 

(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น หุน้สามัญ 381,149,916 1 381,149,916 

          การใชเ้งนิทนุ     

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามัญ 190,574,958 1 190,574,958 

         (General Mandate)     

2. การจดัสรรหุน้เพิม่ทนุ  

 2.1  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทนุ  

จดัสรรใหแ้ก ่ จ านวนหุน้ 

 

อตัราสว่น 

(เดมิ : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทตอ่หุน้) 

วนั เวลา จองซือ้ 

และช าระเงนิคา่

หุน้ 

หมายเหต ุ

ผูถ้อืหุน้เดมิ - - - - - 

ประชาชน - - - - - 

บคุคลใด ๆ  - - - - - 

(ระบ)ุ      
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จดัสรรใหแ้ก ่ จ านวนหุน้ 

 

อตัราสว่น 

(เดมิ : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทตอ่หุน้) 

วนั เวลา จองซือ้ และ

ช าระเงนิคา่หุน้ 

หมายเหต ุ

เพือ่รองรับการ

ใชส้ทิธติามใบ
แสดงสทิธใิน

การซือ้หุน้เพิม่
ทนุทีโ่อนสทิธิ

ได ้(TSR) 
 

ไมเ่กนิ 381,149,916 5 : 1 (ก) จัดสรรใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้เดมิโดย
ไมค่ดิมลูคา่ 

 
(ข) TSR 1 หน่วย 

ใชส้ทิธซิือ้หุน้ได ้
1 หุน้ 

 

(ค) ราคาใช ้
สทิธ ิ

โปรดดหูมาย 
เหตขุอ้ (1) 

ก าหนดภายหลงั โปรดดู

รายละเอยีด 
เบือ้งตน้ของ 

ใบแสดงสทิธ ิ
ตามสิง่ทีส่ง่ 

มาดว้ย 

ล าดบัที ่1 

หมายเหต ุ

(1) บรษัิทฯ ยังมไิดก้ าหนดเป็นราคาใชส้ทิธเิป็นราคาตายตัว แตก่ าหนดเป็นวธิกีารค านวณโดย “ราคาการ

ใชส้ทิธ”ิ จะเทา่กบัหรอืไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของราคาตลาด ทัง้นี ้“ราคาตลาด” หมายถงึ ราคาถัวเฉลีย่

ถว่งน ้าหนักของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท าการตดิตอ่กนั แตไ่ม่

เกนิ 15 วันท าการตดิต่อกัน ก่อนวันทีค่ณะกรรมการบรหิารจะก าหนด ซึง่ตอ้งเป็นวันก่อนวันก าหนด

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ผูม้สีทิธไิดรั้บ TSR ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 2 วันท าการซึง่บรษัิทฯ จะแจง้ขอ้มูลราคาการใช ้

สทิธทิีค่ านวณไดด้งักลา่วใหผู้ถ้อืหุน้ทราบตอ่ไปโดยการประกาศผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์  

2.1.1 การด าเนนิการของบรษิทั กรณีทีม่เีศษของหุน้ 

  (1) ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ทีไ่มส่ามารถจัดสรร TSR ได ้ใหปั้ดเศษทิง้ 

2.2 แบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรใหแ้ก ่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จ านวนหุน้ รอ้ยละตอ่ 

ทนุช าระแลว้1 

หมายเหต ุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ หุน้สามัญ - - - 

หุน้บรุมิสทิธ ิ    

เพือ่รองรับการแปลงสภาพ/ หุน้สามัญ          - - - 

ใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธใินการ

ซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้

หุน้บรุมิสทิธ ิ    

ประชาชน หุน้สามัญ - - - 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ    

บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามัญ 190,574,958 10.00 โปรดดหูมายเหต ุ

 หุน้บรุมิสทิธ ิ - -  

 1 รอ้ยละตอ่ทนุช าระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีารเพิม่ทนุแบบ General Mandate  

หมายเหต ุ: 

1) ใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอี านาจพจิารณาเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุในคราวเดยีวกันหรอืหลายคราวก็

ได ้รวมถึงใหม้ีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขายวัน และเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและ

เงือ่นไขตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุดังกลา่ว อนึง่ เมือ่มกีารจัดสรรหุน้เพิม่ทนุตาม

ตารางดังกล่าวขา้งตน้แลว้ ทุนช าระแลว้ในสว่นทีเ่พิม่ตอ้งไม่เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ ณ 

วนัทีค่ณะกรรมการบรษัิทมมีตใิหเ้พิม่ทนุจดทะเบยีน 
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2) ใหบ้รษัิทด าเนนิการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุดงักลา่วใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัทีบ่รษัิทจัดประชุมสามัญผู ้

ถอืหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไปหรอืภายในวันทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งจัดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ประจ าปีในครัง้ถัดไป ทัง้นีแ้ลว้แตว่นัใดจะถงึกอ่น 

3) ราคาที่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามที่ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที ่ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษัิทจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ที่

ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากัดโดยราคาเสนอขายจะไมต่ า่กวา่ราคาถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนักของหุน้ในตลาด

หลักทรัพยย์อ้นหลังไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวันท าการตดิต่อกันแต่ไม่เกนิสบิหา้วันท าการตดิต่อกันก่อนวัน

ก าหนดราคาเสนอขายหุน้ 

4) หากราคาเสนอขายส าหรับบคุคลในวงจ ากัดต า่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของ

หุน้ของบรษัิทซึง่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยย์อ้นหลังเป็นระยะเวลา 7-15 วันท าการตดิตอ่กันกอ่นวัน

แรกทีเ่สนอขาย บคุคลในวงจ ากัดทกุรายขา้งตน้จะมกี าหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้จากการเสนอขายตอ่

บคุคลในวงจ ากดั (Silent Period) เป็นเวลา 1 ปี นับแตว่นัทีหุ่น้ในสว่นเพิม่ทนุของบรษัิทเริม่ท าการซือ้

ขายในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี้ หลังจากวันที่หุน้ของบริษัทท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยครบ 6 เดอืน บคุคลในวงจ ากดัทกุรายจะสามารถทยอยขายหุน้ไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของ

จ านวนหุน้ทีถ่กูสัง่หา้มขาย 

3.  ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทนุและจดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 

  วันประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 ในวันที ่14 สงิหาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งบอลรูม 1 โรงแรม

เอส 31 สขุมุวทิ ชัน้ 5 เลขที ่545 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อื

หุน้ (Record Date) เพือ่สทิธเิขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้วนัที ่22 กรกฎาคม 2562 

4.  การขออนุญาตเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และเงือ่นไข การขอ

อนุญาต (ถา้ม)ี         

4.1 ขออนุมัตจิากทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 

  4.2 ยืน่ขอจดทะเบยีนเพิม่ทนุตอ่กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์

  4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเพือ่น าใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อน

สทิธไิดเ้ขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพิม่ทนุ และการใชเ้งนิทนุในสว่นทีเ่พิม่ 

   5.1  ช าระคนืเงนิกูข้องสถาบนัการเงนิ 

   5.2  เพือ่น าเงนิทีไ่ดม้าใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิท และเพือ่ใชใ้นการขยายกจิการของบรษัิทใน

อนาคต 

6.  ประโยชนท์ีบ่รษิทัจะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 

  เพือ่ใหบ้รษัิทมเีงนิทนุเพิม่เตมิส าหรับการด าเนนิกจิการและขยายธรุกจิของบรษัิทในอนาคต นอกจากนี ้การออก

ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิดยั้งชว่ยการเพิม่สภาพคลอ่งใหก้บัหุน้ของบรษัิทดว้ย 

7.  ประโยชนท์ีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 

7.1 นโยบายเงนิปันผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการภายหลงัหักภาษีเงนิไดน้ติ ิ

บุคคลและเงนิส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฏหมายก าหนดและตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บังคับของ

บรษัิทฯ 
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7.2 ผูจ้องซือ้หุน้เพิม่ทนุครัง้นี้จะมสีทิธรัิบเงนิปันผลจากการด าเนนิงานเริม่ตัง้แตง่วดทีม่กีารออกและเสนอ

ขายหุน้เพิม่ทนุและน าหุน้เพิม่ทนุดงักลา่วเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ าเป็นส าหรบัผูถ้อืหุน้เพือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/

จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 

  - ไมม่ ี- 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนนิการในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้พิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 

ล าดบั ข ัน้ตอนการด าเนนิการ วนั เดอืน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 8 กรกฎาคม 2562 

2 
วันก าหนดรายชือ่ผูถ้ ือหุน้ทีม่ีสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ครัง้ที ่

1/2562 (Record Date) 
22 กรกฎาคม 2562 

3 ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 14 สงิหาคม 2562 

4 น ามตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไปจดทะเบยีนการเพิม่ทนุจดทะเบยีนตอ่กระทรวงพาณชิย ์

ภายใน 14 วนันับแต ่

วนัทีท่ีป่ระชมุวสิามัญ 

ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 มี

มตอินุมัตกิารเพิม่ทนุ 

5 
วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ผูม้สีทิธไิดรั้บ TSR (Record Date เพือ่ก าหนดสทิธใิน

การไดรั้บ TSR) 
21 สงิหาคม 2562 

6 วนัทีอ่อก TSR ก าหนดภายหลงั 

7 วนัใชส้ทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทนุตาม TSR และการช าระเงนิ ก าหนดภายหลงั 

8 
วันจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบรษัิทใหบุ้คคลในวงจ ากัด เพื่อรองรับการเพิ่ม

ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท

จะมมีตติอ่ไป 

 


	1. TSE -  EGM Notice No. 1-2562_KAP.20190715 (TH).pdf
	1. TSE -  EGM Notice No. 1-2562_KAP.20190715 (TH)
	หนังสือเชิญ_ลงนาม

	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



