
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท ช.ทว ีดอลลาเซียน จาํกดั (มหาชน) 

วนัที ่19 กนัยายน 2556 

ขา้พเจา้ บริษทั ช.ทว ีดอลลาเซียน จาํกดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2556 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2556 ระหวา่งเวลา 

09.00 น.ถึง 11.00 น  เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุน ดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเพิม่ทุน 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 180 ลา้นบาท เป็น 270 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญั จาํนวน 

360,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25  บาท รวม 90 ลา้นบาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 

 

มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(ล้านบาท) 

  แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั 360,000,000 0.25 90 

          การใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ --- --- --- 

  แบบมอบอาํนาจทัว่ไป หุน้สามญั --- --- --- 

         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ --- --- --- 

 กรณีการเพ่ิมทุนแบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน ให้กรอกขอ้มูลในลาํดบัถดัไปทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 

 กรณีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ใหก้รอกขอ้มูลในลาํดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

 2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

   2.1  แบบกําหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อตัราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซื้อ 

และชําระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม --- --- --- --- --- 

ประชาชน --- --- --- --- --- 

บุคคลใด ๆ   --- --- --- --- --- 

(ระบุ)............      

เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน

ของบริษทั รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) 

360,000,000 1 หน่วยใบสาํคญั

แสดงสิทธิต่อ 1 หุน้

สามญัเพ่ิมทุน 

ราคาใชสิ้ทธิ 

0.50 บาทต่อ

หุน้ 

ดูรายละเอียด

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ

(หมายเหตุทา้ยตาราง) 

--- 

รายละเอียดใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั ช.ทว ี ดอลลา

เซียน จาํกดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หรือ “CHO-W1”) 

ชนิดของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

วตัถุประสงคแ์ละความจาํเป็น : เน่ืองจากบริษทัมีแนวโนม้การขยายตวัทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมี

แผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุน ดงันั้น บริษทั

จึงไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ น้ี 

1. เพ่ือใหบ้ริษทัมีฐานเงินทุนท่ีเขม้แขง็ข้ึนเพ่ือสร้างความพร้อมในการ
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เขา้ประมูลงาน สาํหรับโครงการในอนาคต 

2. เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวยีนใหก้บับริษทั 

วธีิการจดัสรร : จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษทัตาม

สดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัรา 2 หุน้สามญัเดิม : 1 ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ (กรณีมีเศษใหปั้ดท้ิง) โดยกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 24 ตุลาคม 2556 และ

รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ. 2535  โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2556 และกาํหนด

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในวนัท่ี 28 ตุลาคม 

2556 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก : 360,000,000 หน่วย (สามร้อยหกสิบลา้นหน่วย) 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ : หุน้สามญัเพิ่มทุนของ บมจ. ช.ทว ี ดอลลาเซียน (CHO) จาํนวน 

360,000,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 50 

ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงเท่ากบั 

720,000,000 หุน้ ท่ีจดัไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

รวมทั้งหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีการปรับสิทธิภายใต้

ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ราคาต่อหน่วย : 0.00 บาท 

ลกัษณะของใบสาํคญัแสดงสิทธิ   

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนได ้1 หุน้  (เวน้

แต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีกาํหนด) 

ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : 0.50 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ี

กาํหนด) 

วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 28 ตุลาคม 2556 

วนัหมดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : 27 ตุลาคม 2559 (กาํหนดใหเ้ป็นวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ เร่ิมใชสิ้ทธิไดเ้ม่ือครบกาํหนด 1 ปี นบัจากวนั

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิได้

ในวนัทาํการสุดทา้ยของทุกๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือน

กนัยายน และเดือนธนัวาคม) หากวนัทาํการสุดทา้ยของไตรมาสเป็น

วนัหยดุทาํการใหเ้ล่ือนเป็นวนัก่อนหนา้ โดยจะสามารถใชสิ้ทธิไดต้ลอด

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งส้ิน 8 คร้ัง 

วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 30 ธนัวาคม 2557 

วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : 27 ตุลาคม 2559 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษทัจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุน้สามญัของบริษทัมี

การซ้ือขายอยู)่ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการ : บริษทัจะนาํหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิเขา้จดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพยท่ี์
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ใชสิ้ทธิ หุน้สามญัของบริษทัมีการซ้ือขายอยู)่ 

 

 2.1.1 การดาํเนินการของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุน้ : กรณีมีเศษของหุน้ใหต้ดัท้ิง 

    3. กาํหนดวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้น/วสิามญัผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 บริษทัฯ กาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 ในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขท่ี 

247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดย 

 กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี................................. จนกวา่การ

ประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

 กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม ม. 225 

ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 7 ตุลาคม 2556  (วนัทาํการถดัจากวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้) 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และเงือ่นไข การขออนุญาต (ถา้มี) 

 บริษทัฯ จะทาํการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจาํนวน 90 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์และจะจดทะเบียนชาํระเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์เม่ือมีการเรียกชาํระทุน 

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่ 

 เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) โดยเงินเพ่ิมทุนท่ี

ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิจะนาํไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 ช่วยเพ่ิมกระแสเงินสดรับเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ และเป็นการขยายฐานทุนส่งผลใหมี้โครงสร้างเงินทุนท่ี

แขง็แกร่งข้ึน จากอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีลดลง 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 7.1 นโยบายเงินปันผล 

  บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือหลงัจากหักเงินสาํรอง

ต่างๆ ทุกประเภท ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ

การดาํเนินงานปกติของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

 7.2 ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดาํเนินงานเร่ิมตั้งแต่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั รุ่นท่ี 1 (CHO-W1) และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ ต่อกระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้ อน่ึง การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ จะทาํไดก็้ต่อเม่ือไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือแลว้เท่านั้น 

  7.3 อ่ืน ๆ  - ไม่มี -  

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน ในวนัท่ี 24 ตุลาคม 2556 และให้

รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2556 (วนัทาํการถดัจากวนั

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้) และกาํหนดวนัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 
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