
  

 

 
 
ท่ี  10000000/213/62  
 
  26 กรกฎาคม 2562 
 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุน้

สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่ (Rights Offering) 
โดยผูถื้อหุน้สามารถจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิได ้และการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2562  

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
           ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เอกสารแนบ     1.  แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
  2. สารสนเทศการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน  
                                    
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ  ากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2562 ประชุมเมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงไดพ้ิจารณาและอนุมติัในเร่ือง
ส าคญั ดงัน้ี 
 

1. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมติั
การด าเนินการต่างๆ ตามแผนการจดัหาแหล่งเงินทุนของบริษทัฯ ดงัน้ี    

 
1.1 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

14,983,008,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 28,197,293,710 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 
ไม่เกิน 1,321,428,571 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพ่ือรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุน้
เดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยผูถื้อหุ้นสามารถจองซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิได ้ รวมทั้งการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. (เร่ืองทุนจดทะเบียน) 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  
 
  
  



  

 

  
 1.2 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 1,321,428,571 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีแต่ละรายถืออยู่   
(Rights Offering) โดยผูถื้อหุ้นสามารถจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิได ้ ในอตัราส่วนการจดัสรรหุ้น  
1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 0.8819 หุน้สามญัเพ่ิมทุน โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 56 บาท โดยเศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง  
 
  ในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วน
จ านวนหุ้นท่ีแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณาก าหนดตามราคาตลาดของหุ้น  
โดยก าหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 20 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้ของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ยอ้นหลงั 30 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหเ้สนอวาระเร่ืองการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ต่อท่ีประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 (กล่าวคือ ระหว่างวนัท่ี 13 มิถุนายน - 
25 กรกฎาคม 2562) ซ่ึงเท่ากบั 70 บาท (ขอ้มูลจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย)  
 
 ผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรายอาจจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราท่ีก  าหนด
ไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) แต่จะไดรั้บการจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นเหลือหลงัจาก
การจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น  
 

ในการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในคร้ังน้ี ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯ  
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแลว้ บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุน้เดิม 
ท่ีประสงค์จะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้นเดิมท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัฯ ท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ ในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรร
ตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
(ก) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ  
จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และช าระค่าจองซ้ือหุน้
ดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 

  



  

 

 
(ข) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้น 
ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน า
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุน้
ท่ีเหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุน้นั้นท้ิง ทั้งน้ี จ  านวนหุน้ 
ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซ้ือและช าระ
ค่าจองซ้ือแลว้ 
 

(2) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข) (1) ให้ท าการจดัสรร
ให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตาม
สดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยน าสดัส่วน
การถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจ านวนหุ้น 
ท่ีเหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
จัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้ นท้ิง โดยจ านวนหุ้น 
ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซ้ือและช าระ
ค่าจองซ้ือแลว้ ทั้งน้ี ให้ด  าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 
ตามวิธีการในขอ้น้ี จนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

 
ทั้งน้ี การจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใด

จะต้องไม่ท าให้ผู ้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ของผูถื้อหุน้รายดงักล่าว) ถือหุน้ของบริษทัฯ ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก) ในลักษณะท่ี เ พ่ิม ข้ึนจนถึงหรือข้ามจุด ท่ีต้องท าค  า เสนอ ซ้ือหลักท รัพย์  
(Tender Offer) ตามท่ีก  าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)  (เวน้แต่ผูถื้อหุน้รายดงักล่าว
ไดรั้บยกเวน้การท าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตามท่ีก  าหนดไวใ้นประกาศท่ี ทจ. 12/2554) หรือ 

  



  

 

 
(ข) ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีระบุไวใ้น

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

และในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจดัสรรหุ้นใหก้บั 
ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุมติัการลดทุนจดทะเบียน  
โดยตดัหุน้ท่ีไม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

 นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมติัก  าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น 
ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 และ
วนัจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ในช่วงวนัท่ี 30 กนัยายน และวนัท่ี 1 – 4 ตุลาคม 2562 (รวม 5 วนัท าการ) 
อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิในการจองซ้ือหุ้นและได้รับการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่า 
จะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุน้  
 

1.3 ในการด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งและมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

  (ก)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผูถื้อหุ้นสามารถจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิได ้เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยภ์ายใตก้ฎหมายไทย ทั้งน้ี 
บริษทัฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ รายใด หากการด าเนินการดงักล่าว
จะท าใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัผดิกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ  

 (ข)  ก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลง วิธีการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน เช่น จดัสรรในคราว
เดียวทั้งจ  านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระ
ราคา หรือรายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอ่ืนๆ เช่น เปล่ียนแปลงวนัก  าหนดสิทธิรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน  

(ค)  ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจน          
เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยืน่เอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีหรือ
ตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการใดๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไดทุ้กประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
 



  

 

 
 (ง)  จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้

กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ  านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีจ  าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่
ของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

  (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) และ
สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน เอกสารแนบ  1 - 2 ตามล าดบั) 

2. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมติั
การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 15 (เร่ืองจ านวนกรรมการ) โดยเพ่ิมกรอบจ านวนกรรมการทั้งหมดจากเดิม
ไม่เกิน 13 คน เป็นไม่เกิน 15 คน เพื่อให้บริษทัฯ มีจ  านวนกรรมการท่ีเพียงพอ และเหมาะสมต่อการด าเนิน
กิจการของบริษทัฯ และเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของบริษทัฯ จากการท่ีบริษทัฯ มีการขยายตวัทางธุรกิจ
เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว หลงัจากการเขา้ซ้ือและรวมกิจการกบับริษทั โกลว ์พลงังาน จ  ากดั (มหาชน) 

3. อนุมติัก  าหนดวาระการประชุม วนั เวลา และสถานท่ีส าหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัพุธท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  และ 
มอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูล้งนามในหนงัสือนดัประชุมดงักล่าว 
และใหมี้อ  านาจในการเปล่ียนแปลง แกไ้ข วนั เวลา สถานท่ีประชุม รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 และมีอ  านาจในการพิจารณาแกไ้ขวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุม และ/หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณา
ประโยชน์ และ/หรือ ผลกระทบท่ีมีต่อบริษทัฯ เป็นส าคญั โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

 วาระท่ี 1  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  รวมทั้งการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
โดยผูถื้อหุน้สามารถจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิได ้

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

วาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืน ๆ (หากมี)  
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(F53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

ขา้พเจา้ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังที่ 7/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 เก่ียวข้องกับการเพ่ิมทุนและการเสนอขายและจดัสรร 
หุน้สามญัเพ่ิมทุน ดงัต่อไปน้ี 

1.  การเพิม่ทุน 

1.1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่วสิามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เพ่ือ
พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 14,983,008,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 28,197,293,710 บาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 1,321,428,571 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมทั้งส้ิน 13,214,285,710 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น
การใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 

 

1,321,428,571 10 13,214,285,710 

 
หุน้บุริมสิทธิ - - - 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 

(General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 1,321,428,571 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวม 13,214,285,710 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขายต่อหุ้น 
(บาท) 

วัน เวลา จองซ้ือ
และช าระเงินค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

ผูถ้ือหุน้เดิมของ
บริษทัฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้
ท่ีผูถ้ือหุน้แต่ละราย
ถืออยู่ (Rights 
Offering) โดยผูถ้ือ
หุน้สามารถจองซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุน
เกินกวา่สิทธิได ้

ไม่เกิน 
1,321,428,571 

1 หุน้สามญั
เดิม ต่อ 

0.8819 หุน้
สามญัเพ่ิมทุน 

56 วนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 และ 
วนัท่ี 1 – 4 
ตุลาคม 2562 
(รวม 5 วนัท า

การ) 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุ 1-5 
ทา้ยตาราง 

หมายเหตุ 

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เพ่ือพิจารณาการจดัสรรหุน้สามญั
เพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 1,321,428,571 หุน้ ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม
ของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีผูถ้ือหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรรหุน้ 
1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 0.8819 หุน้สามญัเพ่ิมทุน โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 56 บาท โดยเศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง 

ในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุน้ท่ีแต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาก าหนดตามราคาตลาด
ของหุ้นบริษทัฯ โดยก าหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 20 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของ 
บริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 30 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติ 
ให้เสนอวาระเร่ืองการเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อท่ีประชุมใหญ่วิสามัญผู ้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา ในวนัท่ี  
26 กรกฎาคม 2562 (กล่าวคือ ระหว่างวนัท่ี 13 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2562) ซ่ึงเท่ากบัประมาณ 70 บาท 
(ขอ้มูลจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรร  
หุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 และวนัจองซ้ือหุน้สามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัฯ ในช่วงวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และวนัท่ี 1 – 4 ตุลาคม 2562 (รวม 5 วนัท าการ) 
อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิในการจองซ้ือหุน้และไดรั้บการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่
จะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่วสิามญัผูถ้ือหุน้  
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3. ผูถ้ือหุ้นเดิมแต่ละรายอาจจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ได้ 
(Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเม่ือมีหุ้นเหลือหลังจาก 
การจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  
ในคร้ังน้ี ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน 
การถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าวให้กับผู ้ถือหุ้นเดิม 
ท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม ซ่ึงรวมถึงผูถ้ือหุน้เดิมท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัฯ ท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ ในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดรั้บการ
จดัสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากบัหุ้นท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ บริษทัฯ  
จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และช าระ 
ค่าจองซ้ือหุน้ดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 

(ข) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ บริษทัฯ จะจดัสรร
หุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสัดส่วน
การถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือ จะไดเ้ป็น
จ านวนหุ้นท่ีผู ้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรร ในกรณีท่ีมี 
เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง ทั้งน้ี จ  านวนหุ้นท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุน้ท่ีผูถ้ือหุน้แต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ 

(2) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข) (1) ให้ท าการจดัสรรให้แก่ 
ผู ที้ ่จอ ง ซื้อ เก ินกว ่าสิทธิแต ่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วน 
การถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของ 
ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณดว้ยจ านวนหุ้นท่ีเหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุ้นท่ี 
ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษ
ของหุ้นนั้นท้ิง โดยจ านวนหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผู ้ถือหุ้น  
แต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ ทั้งน้ี ใหด้  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือ
เกินกวา่สิทธิตามวธีิการในขอ้น้ี จนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

4. การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามขอ้ 3 ไม่วา่กรณีใดจะตอ้งไม่ท าให้
ผู ้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของ พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
พ.ศ. 2535 ของผูถ้ือหุน้รายดงักล่าว) ถือหุน้ของบริษทัฯ ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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(ก) ในลักษณะท่ีเ พ่ิมข้ึนจนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องท าค า เสนอซ้ือหลักทรัพย์ (Tender Offer)  
ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เวน้แต่ผูถ้ือ
หุ้นรายดงักล่าวไดรั้บยกเวน้การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามท่ีก าหนดไว ้
ในประกาศท่ี ทจ. 12/2554) หรือ 

(ข) ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีระบุไวใ้นข้อบงัคบัของ
บริษทัฯ 

5. ในการด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และ/หรือ บุคคลอื่นใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งและมอบหมายจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ มีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(ก)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใตก้ฎหมายไทย ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขาย 
หุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ รายใด หากการด าเนินการดงักล่าวจะท าให้บริษทัฯ 
ปฏิบติัผิดกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ 

(ข) ก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น จดัสรรในคราวเดียว 
ทั้งจ านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย 
วิธีการช าระราคา หรือรายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลง  
วนัก าหนดสิทธิรายช่ือผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยืน่เอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทน
ของหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบั 
การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้ทุกประการ เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ  
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้ งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกับ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้ 
เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 

2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีทีมี่เศษของหุ้น 

ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นท้ิงทั้งจ  านวน 
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3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดว ันประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น  คร้ัง ท่ี  1/2562 ในว ันพุธท่ี 28 สิงหาคม  2562 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้ น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขท่ี 1695  
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 (Record Date) ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562  และมอบอ านาจ 
ให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีอ  านาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วนั เวลา 
สถานท่ีประชุม รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 และ 
มีอ  านาจในการพิจารณาแก้ไขวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้น ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และ/หรือเร่ืองอื่นๆ  
ท่ีเ ก่ียวข้องกับการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์ และ/หรือ 
ผลกระทบท่ีมีต่อบริษทัฯ เป็นส าคญั 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน / จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเง่ือนไขการขออนุญาต 

4.1 บริษทัฯ จะยื่นค าขอจดทะเบียนเพ่ิมทุน แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลง 
ทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษทัฯ จะยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมตัิให้รับหุ้นเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุนและการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพิ่ม  

ในกรณีท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ออกและเสนอขายแก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ท่ีแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในคร้ังน้ีมีผูจ้องซ้ือเต็มจ านวน บริษทัฯ จะสามารถระดมทุนไดเ้ป็น
จ านวนประมาณ 74,000 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ จะน าเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีส่วนหน่ึงไปช าระ
คืนหน้ีเ งินกู้ระยะสั้ น (Bridge Financing) จากสถาบันการเ งินและผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  ( ซ่ึงได้แก่   
บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)) ท่ีบริษทัฯ ใช้ใน 
การเขา้ซ้ือกิจการของบริษทั โกลว์ พลงังาน จ ากัด (มหาชน) และ เพ่ือเป็นการรักษาระดบัอตัราส่วน 
ทางการเงินให้เทียบเคียงได้กับบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีโครงสร้างทางการเงิน 
ท่ีเหมาะสมในการรองรับการลงทุนในโครงการในปัจจุบนัและในอนาคต  

ทั้งน้ี แผนการใชเ้งินเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ขา้งตน้ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบนัในการจดัสรรเงินท่ีได้
จากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นท่ีมีการจองซ้ือและช าระเงินจริง 
อาจมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนหุ้นท่ีบริษทัฯ ประสงค์จะเสนอขาย (กล่าวคือ จ านวน 1,321,428,571 หุ้น)  
ซ่ึงอาจท าให้บริษทัฯ ไดรั้บเงินน้อยกว่า 74,000 ลา้นบาท ในกรณีดงักล่าว แผนการใช้เงินเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใชเ้งินท่ีระบุไวใ้นวรรคขา้งตน้ 
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6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน / จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

6.1 การช าระคืนหน้ีเงินกู้ระยะสั้น (Bridge Financing) จากสถาบนัการเงินและผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
(บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)) ท่ีบริษทัฯ ใช้
ในการเขา้ซ้ือกิจการของบริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) จะเป็นการลดภาระดอกเบ้ียเงินกู้
ใหก้บับริษทัฯ 

6.2 เพ่ือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษทัฯ และท าให้บริษทัฯ  
มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการด าเนินงานในโครงการปัจจุบนัของบริษทัฯ และการขยายตวั
ของธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต 

6.3 เพ่ือเป็นการรักษาระดบัอตัราส่วนทางการเงินให้เทียบเคียงไดก้บับริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

ทั้งน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน / จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินของ
บริษทัฯ หลงัหกัภาษี ทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด และภาระผูกพนัตามเง่ือนไขของสัญญา
เงินกู้ ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัแผนการลงทุน ความจ าเป็นของการใช้เงิน
ลงทุนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  

ผูจ้องซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษทัฯ เร่ิมตั้งแต่ 
ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ แลว้ โดยมีช่ือปรากฏ
เป็นผู ้ถือหุ้นในทะเบียนผู ้ถือหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี 
เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.2 อื่นๆ 

-ไม่มี- 
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8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน /  
จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

9. ตารางเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพ่ิมทุน / จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2562  
มีมติเร่ืองการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน 

26 กรกฎาคม 2562 

2. วนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ 
คร้ังท่ี 1/2562 (Record Date) 

9 สิงหาคม 2562 

3. วนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 28 สิงหาคม 2562 

4. ด าเนินการจดทะเบียนมติเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ กบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ี 
ท่ีประชุมผูถ้อืหุน้มีมติอนุมติั 

5. วนัก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามัญ  
เพ่ิมทุน (Record Date)  

4 กนัยายน 2562 

6. ระยะเวลาการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน วนัท่ี 30 กนัยายน และ 
วนัท่ี 1 – 4 ตุลาคม 2562  

(รวม 5 วนัท าการ) 
7. จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั หลงัส้ินสุด

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิจองซ้ือ
หุน้เพ่ิมทุน 
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สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
คร้ังท่ี 7/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 14,983,008,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 28,197,293,710 บาท โดยออกและ
จัดสรร หุ้นส ามัญ เพ่ิมทุนจ านวนไม่ เกิน  1,321,428,571 หุ้น  มูลค่า ท่ีตราไว้หุ้นละ  10 บ าท  รวมทั้ ง ส้ิ น 
13,214,285,710 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผูถ้ือหุ้นแต่ละรายถือ
อยู่ (Rights Offering) โดยผูถ้ือหุ้นสามารถจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิได ้ในอตัราส่วนการจดัสรรหุ้น  
1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 0.8819 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 56 บาท โดยบริษทัฯ จะน าเสนอต่อ 
ท่ีประชุมใหญ่วสิามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี  28 สิงหาคม 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไปนั้น  

ทั้งน้ี  ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นเร่ืองที่มีนยัส าคญั  บริษทัฯ จึงไดจ้ดัเตรียม
สารสนเทศท่ีเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถ้ือหุน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 73/2558 
เร่ือง รายการในหนงัสือนดัประชุมผู ถ้ ือหุ ้นของบริษทัจดทะเบียนเพื ่อขออนุมตัิการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 

บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,321,428,571 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู ้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่  (Rights Offering)  ในอตัราส่วนการจดัสรรหุ้น 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 0.8819 หุน้สามญัเพ่ิมทุน 
โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 56 บาท 

ในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้น 
ท่ีแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ขา้งตน้ บริษทัฯ ไดพิ้จารณาก าหนดตามราคาตลาดของหุ้นบริษทัฯ 
โดยก าหนดส่วนลดประมาณ ร้อยละ 20 ของราคาถัวเฉลี่ ยถ่ วงน ้ าหนักของหุ้นของบ ริษัทฯ  
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 30 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหเ้สนอวาระ
เร่ืองการเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อท่ีประชุมผูถ้อืหุน้ใหญ่วสิามญัผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณา ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 
(กล่าวคือ ระหว่างวนัท่ี 13 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2562) ซ่ึงเท่ากับประมาณ 70 บาท (ข้อมูลจาก 
SETSMART ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

ผูถ้ือหุ้นเดิมแต่ละรายอาจจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ได ้
(Oversubscription) แต่จะไดรั้บการจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเม่ือมีหุ้นเหลือหลงัจากการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น 
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ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในคร้ังน้ี ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ในรอบแรกแลว้ บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าวใหก้บัผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีประสงค ์
จะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ซ่ึงรวมถึงผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัฯ ที่ประสงค์จะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ ้น ในราคาเดียวกนักบัหุ ้นที่ไดร้ับ 
การจดัสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในรอบแรกมากกวา่หรือเท่ากบัหุน้ท่ีผูถ้ือหุน้เดิมจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ บริษทัฯ 
จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และช าระ
ค่าจองซ้ือหุน้ดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 

(ข) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในรอบแรกนอ้ยกวา่หุน้ท่ีผูถ้ือหุน้เดิมจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ บริษทัฯ จะจดัสรร
หุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายโดยน าสัดส่วน
การถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นท่ีเหลือ จะได้
เป็นจ านวนหุ้นท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมี
เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง ทั้งน้ี จ  านวนหุ้นท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุน้ท่ีผูถ้ือหุน้แต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ 

(2) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข) (1) ให้ท าการจดัสรรให้แก่ 
ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม
ของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณดว้ยจ านวนหุ้นท่ีเหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุ้นท่ีผูท่ี้จองซ้ือ
เกินกวา่สิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของ
หุ้นนั้ นท้ิง โดยจ านวนหุ้นท่ีจะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผู ้ถือหุ้น 
แต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแล้ว ทั้ งน้ี  ให้ด  าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ 
ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามวธีิการในขอ้น้ี จนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ ไม่วา่กรณีใดจะตอ้งไม่ท าให้ผูถ้ือหุ้น
รายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของ พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ของผูถ้ือหุน้รายดงักล่าว) ถือหุน้ของบริษทัฯ ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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(ก) ในลักษณะท่ี เพ่ิม ข้ึนจนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (Tender Offer)  
ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)  (เวน้แต่ 
ผูถ้ือหุน้รายดงักลา่วไดรั้บยกเวน้การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตามท่ีก าหนดไว้
ในประกาศท่ี ทจ. 12/2554) หรือ 

(ข) ในลักษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับ 
ของบริษทัฯ 

ในการด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และ/หรือ บุคคลอื่นใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งและมอบหมายจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่มีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใตก้ฎหมายไทย ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้น 
เพ่ิมทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการด าเนินการดงักล่าวจะท าให้บริษทัฯ  
ปฏิบติัผิดกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ 

(ข) ก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น จดัสรรในคราวเดียว 
ทั้งจ านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย 
วิธีการช าระราคา หรือรายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลง  
วนัก าหนดสิทธิรายช่ือผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทน
ของหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับ 
การจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได้ทุกประการ เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ง) จดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้กับกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตาม
ค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
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2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงิน  

ในกรณีท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ออกและเสนอขายแก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ท่ีแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในคร้ังน้ีมีผูจ้องซ้ือเตม็จ านวน บริษทัฯ จะสามารถระดมทุนไดเ้ป็น
จ านวนประมาณ 74,000 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ จะน าเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีส่วนหน่ึงไปช าระ
คืนหน้ี เงินกู้ระยะสั้ น  (Bridge Financing) จากสถาบันการเงินและผู ้ถื อหุ้นรายใหญ่  ( ซ่ึ งได้แ ก่  
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน))  ท่ีบริษทัฯ ใช้ใน 
การเข้าซ้ือกิจการของบริษทั โกลว์ พลงังาน จ ากัด (มหาชน) และ เพ่ือเป็นการรักษาระดบัอตัราส่วน 
ทางการเงินให้เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีโครงสร้างทางการเงิน 
ท่ีเหมาะสม และรองรับการลงทุนในโครงการปัจจุบนัและโครงการในอนาคต 

ทั้งน้ี แผนการใชเ้งินเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ขา้งตน้ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบนั ในการจดัสรรเงินท่ีได้
จากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นท่ีมีการจองซ้ือและช าระเงินจริงอาจมี
จ านวนนอ้ยกว่าจ านวนหุ้นท่ีบริษทัฯ ประสงค์จะเสนอขาย (กล่าวคือจ านวน 1,321,428,571 หุ้น)  ซ่ึงอาจ
ท าให้บริษทัฯ ไดรั้บเงินน้อยกว่า 74,000 ลา้นบาท ในกรณีดงักล่าว แผนการใช้เงินเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
อาจแตกต่างไปจากแผนการใชเ้งินท่ีระบุไวใ้นวรรคขา้งตน้  

3. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพ่ิมทุน 

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ  
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ ข้ึนอยู่กบัปริมาณ
การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของผูถ้ือหุน้เดิมแต่ละราย หากผูถ้อืหุน้เดิมทุกรายไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้เพ่ิม
ทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ แต่หากผูถ้ือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิตามท่ีมีอยู่
ครบทั้ งจ านวนหุ้นของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อราคาซ่ึงจะลดลงในอัตราร้อยละ 9.2  
โดยสามารถค านวณผลกระทบ ไดด้งัน้ี 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
= 69.68 – 63.27  
 69.68 

 
= ร้อยละ 9.2 
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โดยท่ีราคาตลาดหลงัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ เท่ากบั 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วน
การถอืหุน้ x จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถอืหุน้) 

 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้  

= (69.68 x 1,498,300,800) + (56.00 x 1,321,428,571) 
 1,498,300,800 + 1,321,428,571  

= 63.27 บาทต่อหุน้ 

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากบั ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 30 วนัท าการ
ติดต่อกันก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 
(ระหวา่งวนัท่ี 13 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2562 ) (ขอ้มูลจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
ซ่ึงเท่ากบั 69.68 บาท 

3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

[ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ  
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในกรณีท่ีผูถ้ือหุน้เดิมทุกรายใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน
ตามสิทธิท่ีมีอยู่ครบทั้งจ านวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ 
(Control Dilution) และในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนเลย บริษัทฯ  
จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจาก 
การเสนอขายท้ิงท าให้จ  านวนหุ้นท่ีช าระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิ 
การออกเสียงของผูถ้ือหุน้บริษทัฯ (Control Dilution) 

แต่ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเลือกท่ีจะไม่ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีตนมีอยู่เลย และ 
ผูถ้ือหุน้อื่นใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีมีอยู่ และ/หรือ จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน
เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนครบทั้งจ านวน จะเกิดผล
กระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ (Control Dilution) โดยผูถ้ือหุ้นเดิมจะมีสิทธิ
การออกเสียงของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ลดลงประมาณ ร้อยละ 46.9 โดยสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 

 

= จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 
 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 
= 1,321,428,571 
 1,498,300,800 + 1,321,428,571 

= ร้อยละ 46.9 
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3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าไรสุทธิคิดจากก าไรสุทธิ 12 เดือนยอ้นหลงั ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการเพ่ิมทุน หรือการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเพ่ิมทุน 
จดทะเบียนและออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในคร้ังน้ี โดยเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวจะน าไปใช ้
เพ่ือวตัถุประสงค ์ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 
= 2.26 – 1.20 
 2.26 

= ร้อยละ 46.9 

โดย  EPS ก่อนเสนอขาย  = ก าไรสุทธิ  
 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 

= 3,379,181,203 
 

= 
1,498,300,800 

 2.26 บาทต่อหุน้ 

โดย  EPS หลงัเสนอขาย  = ก าไรสุทธิ  
 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี  

= 3,379,181,203 
 

= 
1,498,300,800 + 1,321,428,571 

 1.20 บาทต่อหุน้ 
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4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษทัฯ คาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) รวมทั้งไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 
เดือน ตุลาคม 2562 โดยบริษัทฯ จะน าเงิน ท่ีได้รับการจากการเพ่ิมทุนดังกล่าว ไปใช ้
เพ่ือวตัถุประสงค ์ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้  

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน แผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น  และโครงการ 
ที่จะด าเนินการ รวมท้ังความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีท่ีเงินได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้น 
ตามสัดส่วนการถือ หุ้น  (Rights Offering) มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไป 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผู ้ถือหุ้นทั้งหมด เน่ืองจากเป็นการด าเนินการตามแผน 
การจดัหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ โดยการช าระคืนหน้ีเงินกู้ระยะสั้ น (Bridge Financing)  
จากสถาบันการเงินและผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  (ซ่ึงได้แก่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และ  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)) ท่ีบริษัทฯ ใช้ในการเข้าซ้ือกิจการของ 
บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากัด (มหาชน) และ เพ่ือเป็นการรักษาระดบัอตัราส่วนทางการเงิน 
ใหเ้ทียบเคียงไดก้บับริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยมีโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม 
และรองรับการลงทุนในโครงการปัจจุบันและโครงการในอนาคตเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัและขยายกิจการในระยะยาว 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนทั้ งหมดท่ีบริษทัฯ ออกและเสนอขายในคร้ังน้ีมีผู ้จองซ้ือ 
เตม็จ านวน บริษทัฯ จะสามารถระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 74,000 ลา้นบาท 

4.4 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน  และ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อันเน่ืองจากการเพ่ิมทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน
หรือโครงการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้น 
ตามสัดส่วน (Rights Offering) เป็นการด าเนินการตามแผนการจดัหาแหล่งเงินทุนของบริษทัฯ 
ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ สามารถน าเงินไดจ้ากการเพ่ิมทุนไปใช้เพ่ือวตัถุประสงค์ ตามรายละเอียด 
ท่ีกล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ได ้ซ่ึงการด าเนินการตามท่ีกล่าวมาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และ
ไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
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5.  ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการเพ่ิมทุน 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษทัฯ ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นดว้ยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน โดยกระท าการ หรือละเวน้การกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบติั
หน้าท่ีดงักล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ บริษทัฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก
กรรมการคนนั้นได ้แต่หากบริษทัฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผูถ้ือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกัน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดจะแจง้ให้บริษทัฯ ด าเนินการเรียกร้องได ้และ 
หากบริษทัฯ ไม่ด าเนินการตามท่ีผูถ้ือหุน้แจง้ ผูถ้ือหุน้นั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการ
คนดงักล่าวแทนบริษทัฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี
การแก้ไขเพ่ิมเติม) นอกจากน้ี หากการกระท าการหรือละเวน้กระท าการใดของกรรมการอนัเป็นการ 
ไม่ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุม 
ผู ้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ 
การเพ่ิมทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ 
บริษทัฯ อาจฟ้องเรียกใหก้รรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงักล่าวแก่บริษทัฯ ได ้หรือผูถ้ือหุ้น
ซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั
จะแจง้ให้บริษทัฯ ด าเนินการดงักล่าวได ้ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่ด าเนินการตามท่ีผูถ้ือหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ ผูถ้ือหุน้ดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษทัฯ 
ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) 




