
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท สตาร ์ยนิูเวอรแ์ซล เน็ตเวิรค์ จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 

ขา้พเจ้า บริษัท สตาร ์ยูนิเวอรแ์ซล เน็ตเวิรค์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 
11/2563 เมื่อวนัที ่4 ธนัวาคม 2563 ระหวา่งเวลา 14.00 – 17.00 น. เก่ียวกบัการลดทนุและเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การลดทุนและเพิ่มทุน 

1.1 การลดทนุ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
การลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท จ านวน 133,318,323.60 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 322,954,971.50 บาท เป็น
ทนุจดทะเบียนจ านวน 189,636,647.90 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุน้สามญั
จ านวน 190,454,748 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท ซึ่งเป็นหุน้ที่เหลือจากการจัดสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทซึ่งไดห้มดอายแุลว้และเป็นหุน้ที่เหลือจากการจดัสรรไวเ้พื่อเสนอขายใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั ตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2561 

1.2 การเพิ่มทนุ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 49,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 189,636,647.90 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 238,636,647.90 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่อีกจ านวน 70,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.70 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

 
การเพิม่ทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 

 
มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น
การใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั ไมเ่กิน 70,000,000 หุน้ 0.70 49,000,000 

 หุน้บรุมิสทิธิ - - - 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั - - - 

         (General Mandate) หุน้บรุมิสทิธิ - - - 
  กรณีการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ ใหก้รอกขอ้มลูในล าดบัถดัไปทกุขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 
  กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ใหก้รอกขอ้มลูในล าดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บคุคลในวงจ ากดั 
คือ นายจนัทร 
สดิทิไซ และนาย
ค าสอน สดิทิไซ 

ไมเ่กิน 70,000,000 
หุน้ 

- 2.00 บาทตอ่หุน้ 
คิดเป็นมลูคา่  
140,000,000 

บาท 

หลงัจากไดร้บัอนญุาต
จากส านกังาน

คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

โปรดพิจารณา
หมายเหตดุา้นลา่ง 

รวม 
ไมเ่กิน 70,000,000 

หุน้ 
 

หมายเหตุ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 11/2563 เมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 28 มกราคม 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

1. อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท จ านวน 133,318,323.60 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 322,954,971.50 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 189,636,647.90 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทซึ่ง
เป็นหุน้สามญัจ านวน 190,454,748 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท ซึ่งเป็นหุน้ที่เหลือจากการจดัสรรไวเ้พื่อรองรบั
การใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทซึง่ไดห้มดอายแุลว้ และเป็นหุน้ท่ีเหลอืจากการจดัสรรไว้
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2561 

2. อนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 49,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 189,636,647.90 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 238,636,647.90 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวนไม่เกิน 70,000,000 
หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

3. อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไม่เกิน 70,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท ในราคา
เสนอขายหุน้ละ 2.00 บาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 140,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่นายจันทร สิดทิไซ และนายค าสอน สิดทิไซ (“ผู้ลงทุน”) เพื่อเป็นค่าตอบแทน
ส าหรบัการไดม้าซึ่งหุน้ใน SITTHI จ านวน 200,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 
700.00 บาท คิดเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 140,000,000 บาท ใหแ้ก่ผูล้งทนุแทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) (หรือ
อีกนัยหนึ่งคือผูล้งทุนจะจองซือ้หุน้สามัญใหม่ของบริษัท โดยจะช าระเงินค่าหุ้นออกใหม่ดว้ยหุน้ของ บริษัท สิทธิ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“SITTHI”)  ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอตัราแลกเปลี่ยนหุน้เท่ากบั 1 หุน้ของ SITTHI 
ตอ่ 350 หุน้ใหมข่องบรษัิท (เศษของหุน้ใหปั้ดทิง้) โดยผูล้งทนุดงักลา่วมิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท ตามประกาศ

รายการที่เก่ียวโยงกนั และผูล้งทุนตกลงว่าภายในระยะเวลาอย่างนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัที่เขา้ท ารายการซือ้ขายหุน้ 

SITTHI ผูล้งทุนจะไม่เขา้มาเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคุม และจะไม่ส่งตัวแทนเพื่อเขา้เป็น
กรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษัท เพื่อเขา้ร่วมบริหารกิจการของบริษัท ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ลงทุนจะด าเนินการจัดส่ง
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ตวัแทนเพื่อเขา้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษัท จะไดด้  าเนินการเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิ
ตอ่ไป 
เนื่องจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่ผูล้งทนุ ซึ่งถือเป็นการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้
เป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจ ากัดโดยที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้
ชดัเจนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนญุาตใหบ้รษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดงันัน้ นอกเหนือจากที่บริษัทจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหแ้ก่ผูล้งทนุครัง้นีแ้ลว้ บรษัิทจะตอ้งไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขาย
หุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบคุคลในวงจ ากัดจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยต์ามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทท่ีจะออกใหผู้ล้งทนุ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.00 บาท ใน
ครัง้นีเ้ทียบกบัราคาตลาดของหุน้ของบรษัิทซึง่ค  านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษัิทท่ีซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัย ์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่ 
11/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 มีมติใหเ้สนอวาระนีต้อ่ที่ประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ของบรษัิท
เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (ระหว่างวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที่ 3 
ธนัวาคม 2563) ซึง่เทา่กบัหุน้ละ 2.05 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ซึ่งถือเป็น
การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในราคาที่มีสว่นลดไมเ่กินรอ้ยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุท่ี ทจ.72/2558 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่
นอ้ยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบหา้วนัท าการติดต่อกัน ก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิใหบ้ริษัทเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ โดยราคาที่น  ามาถวัเฉลี่ยดงักลา่วตอ้งใชร้าคาเฉลี่ยของ
การซือ้ขายหุน้นัน้ในแตล่ะวนั ทัง้นี ้ในกรณีที่คณะกรรมการของบรษัิทเห็นวา่มเีหตอุนัสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชนท์ี่
ดีที่สดุของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท อาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินรอ้ยละสิบของ
ราคาที่ค  านวณไดด้งักลา่ว โดยในการก าหนดสว่นลดนัน้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ดว้ย
แลว้ ตามที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558 

นอกจากนี ้หากพิจารณาราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัผูข้ายเทียบกบัราคาตลาดของหุน้ของบริษัท ซึ่งค านวณ
จากราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการ
ติดตอ่กนัแตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีเสนอขาย แลว้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูข้ายต ่า
กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลี่ยของหุน้ของบริษัทขา้งตน้ บริษัทมีหนา้ที่หา้มมิใหผู้ข้ายขายหุน้สามญัเพิ่มทุน
ดงักลา่วทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
(Silent Period) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บรุมิสทิธิในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 
11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“เกณฑห์้ามขายหุ้น”) อย่างไรก็ตาม แมใ้นกรณีที่เมื่อค านวณ
ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนตามเกณฑก์ารหา้มขายหุน้แลว้จะไม่ใช่การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใน
ราคาต ่า แตผู่ล้งทนุตกลงจะปฏิบตัิตามหลกัการของเกณฑก์ารหา้มขายหุน้ (Silent period) โดยผูล้งทนุตกลงจะไม่ขาย
หุน้สามญัเพิ่มทุนทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่หุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มท าการซือ้ขายในตลาด
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หลกัทรพัยฯ์ ซึง่ผูล้งทนุจะฝากหุน้สามญัดงักลา่วที่ไดร้บัไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดขา้งตน้ 

2.1.1 การด าเนินการของบรษัิทกรณีที่มีเศษของหุน้ 

กรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้และบรษัิทจะด าเนินการขออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุน้ท่ีไมไ่ดจ้ดัสรร
ดงักลา่วตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย ์

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสิทธิ 

- 
-  

- 
- 

- 
- 

บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั - - - 
 หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

         1/ รอ้ยละตอ่ทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบรษัิทจดทะเบียนมีมติใหม้ีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate  

3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม 
กรุงเทพฯ เจา้พระยาปารค์ เลขที่ 247 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานครโดย 

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ตัง้แต่วนัที่................................. จนกว่า
การประชมุผูถื้อหุน้ดงักลา่วจะแลว้เสรจ็ 

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัที ่23 ธนัวาคม 2563 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงือ่นไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         

4.1 บริษัทจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดจาก ก.ล.ต.ตามที่ก าหนดใน
ประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัแบบก าหนด
วตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ 

4.2 บริษัทจะตอ้งจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนงัสือบริคณหส์นธิ และการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.3 บริษัทจะตอ้งขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อพิจารณารบัหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 
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5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เพื่อช าระค่าหุน้ของ SITTHI จ านวน 200,000 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 700 บาท คิดเป็น
มลูค่าไม่เกิน 140,000,000 บาท โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไม่เกิน 70,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ  2.00 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 140,000,000 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) แทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) (อตัราแลกเปลีย่นหุน้เทา่กบั 1 หุน้ของ SITTHI ตอ่ 350 
หุน้ใหมข่องบรษัิท เศษของหุน้ใหปั้ดทิง้)  

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลจากธุรกิจของ SITTHI หากมีก าไรจากผลการด าเนินงาน ตามสดัสว่นการถือหุน้ 

6.2 บรษัิทมีแหลง่รายไดจ้ากธุรกิจใหมแ่ละเป็นการกระจายความเสีย่งของรายไดข้องบรษัิท 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

รบัรูผ้ลการด าเนินงานของ SITTHI ซึง่จะกลายมาเป็นบรษัิทรว่มของบรษัิทภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุแบบเฉพาะเจาะจงในครัง้นี ้ 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

คณะกรรมการเห็นว่า จากผลการด าเนินงานในปัจจุบนัของบริษัทที่ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2561 โดย
การไดม้าซึ่งหุน้สามญัของ SITTHI ซึ่งประกอบธุรกิจนายหนา้ในการจดัหาสินคา้อปุโภคบริโภค และจากการที่ทาง SITTHI 
ไดร้บัสญัญาจดัหาฯ จากทาง บรษัิท Khouanchay Trading Import-Export Co., Ltd (“KCT”) ที่ใหส้ทิธิในการเป็นนายหนา้
ในการจดัหาสนิคา้อปุโภคบรโิภคจากประเทศไทยแตเ่พียงผูเ้ดียว พรอ้มกบัการรบัประกนัมลูค่าสั่งซือ้สินคา้ขัน้ต ่าในแต่ละปี 
โดยภายหลังการเข้าลงทุนบริษัทจะรับรูส้่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรา้ง
ผลตอบแทนที่มั่นคงใหแ้ก่บรษัิทได ้ 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 วนัประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 11/2563 4 ธนัวาคม 2563 
2 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุวิสามญั

ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 (Record Date) 
23 ธนัวาคม 2563 

3 วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 28 มกราคม 2564 
4 จดทะเบียนลดทนุ และเพิ่มทนุจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือ

บรคิณหส์นธิกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบัแต ่                             

วนัที่ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิ 
5 ด าเนินการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคล

ในวงจ ากดั (Private Placement) 
หลงัจากไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้ไมเ่กิน 3 เดือน 
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พล.ต.ต. จิรารักษ ์สิทธิพนัธุ์ 

นายณัฐพงศ ์ตงัเดชะหิรัญ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมตอินมุตัิ 

6 จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบันบัแตว่นัที่บรษัิทไดร้บั
ช าระคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุครบตามจ านวน 

 

บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 ลายมือช่ือ.......................................... กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบรษัิท 
 (พล.ต.ต. จิรารกัษ์ สิทธิพนัธุ)์  
 ต าแหนง่ ประธานกรรมการบรหิาร 
 
 

 ลายมือช่ือ............................................กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบรษัิท 
 (นายณฐัพงศ ์ตงัเดชะหิรญั) 
 ต าแหนง่ รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
 
 
 
 
 
 
  


