
 

 

 (F 53-4)  
แบบรายงานการเพิม่ทนุ 

บรษัิท สาลี ่คลัเลอ่ร ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่17 มนีาคม 2557 

 
 ขา้พเจา้ บริษัท สาลี ่คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ขอรายงานมตทิี่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่

2/2557 เมือ่วันที ่17 มนีาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถงึ 12.00 น. เกีย่วกับการเพิม่ทุน/จัดสรรหุน้เพิม่ทุน
ดงัตอ่ไปนี ้

 
1.      การเพิม่ทนุ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 พิจารณาและอนุมัตกิารเพิ่มทุนจด

ทะเบยีนของบรษัิทจากทนุจดทะเบยีนจ านวน 257,083,334 บาท มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทนุจดทะเบยีน
ใหมจ่ านวน 652,343,752 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 652,343,752 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดย

การออกหุน้สามัญใหมจ่ านวน 395,260,418 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 395,260,418 บาท 

 

2. การจดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการไดม้มีตอินุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุจ านวน 395,260,418 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไว ้
หุน้ละ 1 บาท รวม 395,260,418 บาท ตามรายละเอยีดดงันี ้

 
  2.1 รายละเอยีดการจัดสรร 

 

จดัสรรใหแ้ก ่ จ านวนหุน้ อตัราสว่น 
(เดมิ : ใหม)่ 

ราคาขาย 
ตอ่หุน้ 

วนั เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิคา่หุน้ 

หมาย
เหตุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ 387,333,334 1 หุน้เดมิ : 2 

หุน้เพิม่ทนุ 

1.00 หมายเหต ุ1/  

เพือ่รองรับการปรับ

สทิธใิบส าคญัแสดง
สทิธคิรัง้ที ่1 (Color-

W1) 

6,052,084     

เพือ่รองรับการปรับ
สทิธใิบส าคญัแสดง

สทิธทิีอ่อกใหแ้ก่

กรรมการและ
พนักงานของบรษัิท 

(โครงการ ESOP) 

1,875,000     

หมายเหต ุ: 

1/ ทัง้นี้ บรษัิทจะเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิททีม่รีายชือ่ปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้

ในวันปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพือ่สทิธใินการจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุ ซึง่คณะกรรมการบรษัิท ไดก้ าหนด วันปิด
สมุดทะเบยีนเพือ่สทิธใินการจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุเป็นวนัที ่9 พฤษภาคม 2557 และระยะเวลาจองซือ้ระหวา่ง

วนัที ่28 พฤษภาคม 2557 ถงึ วนัที ่3 มถินุายน 2557 ทัง้นี้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2557 ในวนัที ่23 เมษายน 2557  

นอกจากนี้ บรษัิทไดก้ าหนดเงือ่นไขใหผู้ถ้อืหุน้เดมิสามารถจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกนิสทิธไิด ้โดยบรษัิทจะ

จัดสรรหุน้ทีเ่หลอืจากการจองซือ้ตามสทิธขิองผูถ้อืหุน้เดมิขา้งตน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิซึง่ประสงคจ์ะใชส้ทิธจิองซือ้
หุน้เกนิกวา่สทิธขิองตนแต่ไม่เกนิกวา่จ านวนหุน้ทีไ่ดส้ทิธใินการจองซือ้หุน้ใหม่และไดช้ าระค่าจองซือ้หุน้

ตามจ านวนทีจ่องซือ้แลว้ ตามสัดสว่นการถอืหุน้จนกวา่หุน้ทีเ่สนอขายจะหมดหรือจนกวา่จะไม่มผีูถ้อืหุน้รายใด
ประสงคท์ีจ่ะซือ้หุน้ดงักลา่วอกีตอ่ไป ตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

- ผูถ้อืหุน้มสีทิธจิองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุไดเ้กนิกวา่สทิธขิองตนแตไ่มเ่กนิกวา่จ านวนหุน้ทีไ่ดส้ทิธใินการจอง
ซือ้หุน้ใหม ่โดยจะตอ้งท าการจองซือ้และช าระเงนิคา่หุน้ในสว่นทีเ่กนินี้พรอ้มกบัการจองซือ้และช าระเงนิคา่หุน้
ทีต่นมสีทิธจิองซือ้ตามสดัสว่นการถอืหุน้ ในราคาเดยีวกบัราคาทีเ่สนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ 

- กรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้เดมิจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนเกนิกวา่สทิธขิองตนแตไ่ม่เกนิกวา่จ านวนหุน้ทีไ่ดส้ทิธใินการ
จองซือ้หุน้ใหม ่เป็นจ านวนมากกวา่หุน้สว่นทีเ่หลอืจากการจัดสรรตามสทิธ ิใหจั้ดสรรหุน้สว่นทีเ่หลอืนัน้ใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้เกนิกวา่สทิธขิองตนและไดช้ าระคา่จองซือ้หุน้ดังกลา่วตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูถ้อื
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หุน้ทีไ่ดจ้องซือ้หุน้เกนิกวา่สทิธขิองตนแตล่ะราย ซึง่การจัดสรรหุน้ดังกล่าวใหด้ าเนนิการไปจนกระทั่งไม่มหีุน้

เหลอืจากการจัดสรร ทัง้นี้ บรษัิทจะคนืเงนิคา่จองซือ้หุน้สามัญส าหรับสว่นทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
โดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน 14 วนันับจากวนัทีปิ่ดรับการจองซือ้หุน้ 

- กรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้เดมิจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนเกนิกวา่สทิธขิองตนแตไ่ม่เกนิกวา่จ านวนหุน้ทีไ่ดส้ทิธใินการ
จองซือ้หุน้ใหม ่เป็นจ านวนนอ้ยกวา่หุน้สว่นทีเ่หลอืจากการจัดสรรตามสทิธ ิใหจั้ดสรรหุน้สว่นทีเ่หลอืนัน้ใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้เดมิตามจ านวนทีจ่องซือ้หุน้เกนิกวา่สทิธแิละช าระคา่จองซือ้หุน้ดงักลา่วทกุราย 

- กรณีทีม่หีุน้สามัญเพิม่ทุนคงเหลอืจากการจองซือ้ของผูถ้อืหุน้เดมิทีม่ไิดจั้ดสรร ใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรือ

กรรมการผูจ้ัดการ หรอืบุคคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทหรอืจากกรรมการผูจ้ัดการ มอี านาจ

จัดสรรหุน้ทีไ่ม่ไดรั้บการจองซือ้ดงักลา่ว ไปจัดสรรและเสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ซึง่รวมถงึผูล้งทุนประเภทสถาบัน และ/หรอื ผูล้งทุนทีม่ลีักษณะเฉพาะเจาะจงได ้ตามประกาศคณะกรรมการ

ตลาดทนุที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ โดยบคุคลดงักลา่ว
ไม่เป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกันของบรษัิท และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร 

เป็นผูพ้ิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ตามที่

เห็นสมควร และมอี านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย ซึง่จะตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษัิท และจะไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท ซึง่ค านวณจากราคาถัวเฉลีย่

ถ่วงน ้าหนักของการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทในระหวา่ง 7 – 15 วันท าการกอ่นวันก าหนดราคาเสนอซือ้ซึง่บรษัิท
สามารถเสนอขายในคราวเดยีวหรอืหลายคราวก็ได ้ในกรณีทีบ่รษัิทเสนอขายหุน้ดังกล่าวใหแ้กบุ่คคลทีเ่กีย่ว

โยงกันกับบรษัิท บรษัิทจะด าเนินการตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเกีย่วกับการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน ก่อนทีจ่ะเสนอ
ขายหุน้ใหแ้กบ่คุคลดงักลา่ว 

 
 2.2      การด าเนนิการของบรษัิท กรณีทีม่เีศษของหุน้ 

  เศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ 

 
 2.3      จ านวนหุน้คงเหลอืทีย่ังมไิดจ้ัดสรร 

  - ไมม่ ี– 
 

3.      ก าหนดวนัประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมัตกิารเพิม่ทนุ/จัดสรรหุน้เพิม่ทนุ 
ก าหนดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ทีป่ระจ าปี 2557 ในวนัที ่23 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง 

ประชมุใหญ่ บรษัิท สาลี ่คัลเล่อร ์จ ากัด (มหาชน) เลขที ่858 หมู่ที ่2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบล

บางปูใหม่ อ าเภอเมอืง จังหวัดสมุทรปราการ โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ในวันที ่2 
เมษายน 2557 และใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 

2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดว้ยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวนัที ่3 เมษายน 2557 
 

4.      การขออนุญาตเพิม่ทนุ/จัดสรรหุน้เพิม่ทนุ ตอ่หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และเงือ่นไขการขออนุญาต 

 4.1 การอนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 
 4.2 การด าเนนิการจดทะเบยีนการเพิม่ทนุตอ่กระทรวงพาณชิย ์

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย ์ในการน าหุน้สามัญเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่, หุน้เพิม่ทุนทีเ่พิม่ขึน้ ใน
การรองรับการปรับสทิธใิบส าคัญแสดงสทิธคิรัง้ที ่1 และหุน้เพิ่มทุนทีเ่พิ่มขึน้ในการรองรับการปรับ

สทิธใิบส าคัญแสดงสทิธทิี่เสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทเขา้จดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรัพย ์

 

5.      วตัถปุระสงคข์องการเพิม่ทนุ และการใชเ้งนิทนุในสว่นทีเ่พิม่ 
5.1 เพือ่ช าระคนืเงนิกูย้มื 

5.2 เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิท 
5.3   เพือ่รองรับการปรับสทิธใิบส าคัญแสดงสทิธคิรัง้ที ่1 (Color-W1) 

5.4 เพือ่รองรับการปรับสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหแ้กก่รรมการและพนักงานของบรษัิท (โครงการ 

ESOP) 
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6.      ประโยชน์ทีบ่รษัิทจะพงึไดรั้บจากการเพิม่ทนุ/จัดสรรหุน้เพิม่ทนุ 

 เพือ่ลดตน้ทนุทางการเงนิของบรษัิท และ/หรอื เพือ่เพิม่สภาพคลอ่งทางการเงนิของบรษัิท และ/หรอื การ
ลดอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของบรษัิทใหล้ดลง  

  
7.      ประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดรั้บจากการเพิม่ทนุ/จัดสรรหุน้เพิม่ทนุ 

 การเพิม่ทุนในครัง้นี้ บรษัิทจะน าเงนิทีไ่ดม้าใชไ้ปช าระหนี้สนิของบรษัิท เพื่อลดตน้ทุนทางการเงนิ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รษัิทมผีลการด าเนนิงานทีด่ขี ึน้ รวมถงึเพิม่ศักยภาพในการแขง่ขันของบรษัิทในระยะยาว โดย
หุน้สามัญทีอ่อกและจัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ มสีทิธใินการไดรั้บเงนิปันผลจากการด าเนนิงาน (ถา้ม)ี เทา่กับหุน้เดมิ

ของบริษัท นับจากวันที่มีรายชือ่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ของบรษัิทที่ไดย้ื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวง
พาณชิยแ์ลว้ 

 

8.      รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ าเป็นส าหรับผูถ้อืหุน้เพือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการอนุมัตกิารเพิม่ทนุ/จัดสรรหุน้เพิม่
ทนุ 

 ไมม่ ี
 

9.      ตารางระยะเวลาการด าเนนิการในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษัิทมมีตใิหเ้พิม่ทนุ/จัดสรรหุน้เพิม่ทนุ 
 

การด าเนนิการ ก าหนดการ 

1) วนัประชมุคณะกรรมการครัง้ที ่2/2557  วนัที ่17 มนีาคม 2557 

2) วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชมุผู ้
ถอืหุน้ (Record Date) 

วนัที ่2 เมษายน 2557 

3) วนัปิดสมดุทะเบยีนเพือ่รวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ

ในการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 

วนัที ่3 เมษายน 2557 

4) วนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 วนัที ่23 เมษายน 2557 

5) น ามตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไปจดทะเบยีนเพิม่ทนุตอ่กรม

พัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ 

ภายใน 14 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากที่

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 

6) ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธขิองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุ 

(Record Date) 

8 พฤษภาคม 2557 

7) วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพือ่รวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ที่
มสีทิธจิองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุตามมาตรา 225 ของ 

พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 

2535 

 

9 พฤษภาคม 2557 

8) วนัจองซือ้และช าระคา่หุน้ 28 พฤษภาคม ถงึ 3 มถินุายน 2557 

  

 บรษัิทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 
 

 
 

 

 

   
              ลงชือ่        ประธานกรรมการ 

     นายสชุาต ิจวิะพรทพิย ์
 

เอกสารแนบหมายเลข 5 




