
 

หน้าที' 1 
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 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ-มทุน 

บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 
วันที- 21 กุมภาพันธ์ 2565 

 ข้าพเจ้า บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที'ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Kงที' 2/2565 เมื'อ
วนัที' 21 กุมภาพนัธ์ 2565 เกี'ยวกับการลดทุน การเพิ'มทุน และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ'มทุน ดงัต่อไปนี K 

1.  การลดทุนและการเพิ-มทุน 

1.1 ที'ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที'ประชุมผู้ถือหุ้นเพื'อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท เป็นจํานวน 29 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 372,000,000 บาท เป็น 371,999,971 บาท โดยการตดัหุ้นสามัญ
จดทะเบียนที'ยงัไม่ได้จําหน่ายจํานวน 29 หุ้น มลูค่าที'ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ'งป็นหุ้นสามญัคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปัน
ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที'ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564  

1.2 ที'ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที'ประชุมผู้ถือหุ้นเพื'อพิจารณาอนุมัติการเพิ'มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จํานวน 74,399,994  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน (หลังการลดทุนจดทะเบียนตามข้อ 1.1 ข้างต้น) 
371,999,971 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 446,399,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ'มทุนจํานวน 74,399,994 
หุ้น ซึ'งมีมลูค่าที'ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ'มทุนในลกัษณะดงันี K 

การเพิ-มทุน ประเภทหุ้น 
จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าที-ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

R แบบกําหนดวตัถุประสงค์
ใน การใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 74,399,994    1 74,399,994    

 หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

£ แบบมอบอํานาจทั'วไป หุ้นสามัญ - - - 
(General Mandate) หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

 

2.  การจัดสรรหุ้นเพิ-มทุน 

2.1 แบบกําหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื Sอ 
และชําระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื'อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

74,399,994 5 หุ้นสามัญ
เดิม :  

1 หุ้นปันผล 

- - หมายเหตุ 
ข้อ 1 

รวม 74,399,994    

หมายเหต ุ: 
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1. การจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั Kนจะจ่ายในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จํานวนไม่เกิน 74,399,994 หุ้น  
มลูค่าที'ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมมลูค่าทั Kงสิ Kนไม่เกิน 74,399,994 บาท โดยกําหนดให้วนัที' 21 เมษายน 2565 
เป็นวันกําหนดรายชื'อผู้ถือหุ้นที'มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกําหนดให้วันที' 6 พฤษภาคม 2565 
เป็นวนัจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 

2. ที'ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Kงที' 2/2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที'ประชุมผู้ถือหุ้นเพื'อพิจารณาและอนุมัติ
การแก้ไขเพิ'มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ซึ'งเกี'ยวกับทุนจดทะเบียนและจํานวนหุ้ น เพื'อให้
สอดคล้องกับการเพิ'มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกทั Kง ยังได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที'ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื'อพิจารณาและอนุมติัมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที'บริหาร และ/หรือ บุคคลอื'นใดซึ'งได้รับการแต่งตั Kงจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที'บริหารมีอํานาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที'
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ ที'จําเป็นเพื'อให้เป็นไปตามคําสั'ง
ของนายทะเบียน เพื'อให้การดําเนินการจดทะเบียนดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์ 

2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีที-มีเศษของหุ้น 

ในกรณีที'มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัท จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.2000 บาทต่อหุ้ น 
สําหรับเศษหุ้นดงักล่าว 

3.  กําหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื-อขออนุมัติการเพิ-มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ-มทุน 

กําหนดวนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวนัที' 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยกําหนดรายชื'อผู้ถือหุ้ นที'มี
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 (Record Date) ในวนัที' 8 มีนาคม  2565 

£ กําหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื'อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั Kงแต่วนัที'................................. 
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดงักล่าวจะแล้วเสร็จ 

þ กําหนดรายชื'อผู้ถือหุ้นที'มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวนัที'  8 มีนาคม  2565 

4.  การขออนุญาตเพิ-มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ-มทุนต่อหน่วยงานราชการที-เกี-ยวข้อง และเงื-อนไขการขออนุญาต 

4.1. การลดทุน และการเพิ'มทุนในครั Kงนี Kจะต้องได้รับอนุมัติจากที'ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี'ของจํานวน
เสียงทั Kงหมดของผู้ถือหุ้นที'มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

4.2. บริษัทจะดําเนินการยื'นขอจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน และเพิ'มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ต่อกรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที'ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน และเพิ'มทุน
จดทะเบียน และบริษัท จะดําเนินการจดทะเบียนเปลี'ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที'ได้จดัสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น 

4.3. บริษัทจะดําเนินการยื'นคําขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื'อขออนุมัติให้รับ
หลกัทรัพย์ของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ที'เกี'ยวข้อง   
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5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ-มทุน และแผนการใช้เงินทุนที-ได้รับจากการเพิ-มทุน 

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการออกและจัดสรรหุ้นเพิ'มทุนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 74,399,994 หุ้น มูลค่าที'ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท รวมมลูค่าทั Kงสิ Kนไม่เกิน 74,399,994 บาท เพื'อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  

6.  ประโยชน์ที-บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ-มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ-มทุน 

 เพื'อเพิ'มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท และเพื'อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท 

7.  ประโยชน์ที-ผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ-มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ-มทุน 

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทที'ได้รับจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัทเมื'อได้รับการจัดสรรหุ้ น
สามัญเพิ'มทุนของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้ว ทั Kงนี K บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใน
อตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที'กําหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ Kนอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจ
ของบริษัท รวมทั Kงความจําเป็นและความเหมาะสมอื'น ๆ ในอนาคต  

8. รายละเอียดอื-นใดที-จําเป็นสําหรับผู้ ถือหุ้นเพื-อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติเพิ-มทุนและการจัดสรร
หุ้นเพิ-มทุน 

 – ไม่มี –   

9.  ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที-คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ-มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ-มทุน 

ลําดับ ขั Sนตอนการดําเนินการ วัน เดือน ปี 

1.  วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Kงที' 2/2565 ซึ'งคณะกรรมการมีมติ
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน เพิ'มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ'ม
ทุน  

21 กุมภาพนัธ์ 2565 

2.  วันกําหนดรายชื'อผู้ถือหุ้ นที'มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น
ประจําปี 2565 

8 มีนาคม  2565 

3.  วนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 8 เมษายน 2565 

4.  บริษัทจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และเพิ'มทุนจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ 

ภายใน 14 วนั นบัแต่ 
วนัที'ที'ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

การเพิ'มทุน 

5.  วนักําหนดรายชื'อผู้ถือหุ้นที'มีสิทธิได้รับปันผล  21 เมษายน 2565 

6.  วนักําหนดจ่ายปันผล 6 พฤษภาคม 2565 

7.  วนัที'จดทะเบียนเพิ'มทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนักําหนด
จ่ายปันผล 

8.  วนัที'หุ้นเพิ'มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลงั 
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บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี Kถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายณัฐพล  วิมลเฉลา) (นางโสภา อรุณรัตนา) 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 


