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แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
วันที่ 11 มีนาคม 2559

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1/765 หมู่ที่17 ซอย
อัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุ มธานี ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 จากเดิมเป็นดังนี้
1.

การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1

สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น
ได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจาหน่ายและได้รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ซึ่งปัจจุบันทุนจดทะเบียนที่เหลืออยู่ของ
บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้นาออกจาหน่ายจานวน 14,014,948 หุ้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติ
ให้ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จานวน 1,185,985,052 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัท จานวน 14,014,948 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.2

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้ดาเนินการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัท จานวน 59,299,253 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,185,985,052 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 1,245,284,305 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญจานวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุน้

จานวนหุ้น

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)

หุ้นสามัญ
-

59,299,253
-
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มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุน้ )
1
-

รวม
(บาท)
59,299,253
-

2.

การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจานวน 59,299,253 หุ้น (ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ) มูล
ค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 59,299,253 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิม

จานวนหุ้น
(หุ้น)
59,299,253

อัตราส่วน
(เดิม :
ใหม่)
20 : 1

ราคาขาย
(บาทต่อหุน้ )
1

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่า
หุ้น
โปรดดู
หมายเหตุ 1

หมายเหตุ

หมายเหตุ 1 บริษัทกาหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยบริษัทจะจ่ายปันผล
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.2 การดาเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเป็นเงินสดแทนการ
จ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
3.

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559
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4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต
(ถ้ามี)
4.1 การยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริษัทฯ จะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
เพื่อรองรับการจัดสรรปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น

6.

ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7.

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และสารองตาม
กฎหมายของงบการเงินรวม ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย
7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กาหนดไว้ข้างต้น
7.3 อื่นๆ
- ไม่มี -

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน และ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-
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9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
1

ขั้นตอนการดาเนินการ
วัน / เดือน / ปี
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 (เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
26 กุมภาพันธ์ 2559
2559)
2
วั น ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
14 มีนาคม 2559*
ประจาปี 2559 และสิทธิในการรับปันผล (Record Date)
4
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
15 มีนาคม 2559
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
5
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
21 เมษายน 2559
6
จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่
พาณิชย์
ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
7
กาหนดจ่ายปันผล
9 พฤษภาคม 2559
*การให้สิทธิรับปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ .............................................. กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม)
กรรมการ

ลายมือชื่อ.............................................. กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)
กรรมการ
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