
 
 
 

ที่ ฟ. 19/2561  

                                              23 สิงหาคม 2561 

เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน การขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุม      
ผู้ถือหุ้น (Whitewash) การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ และก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข ครั้งที่ 3) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 
3. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2561 
ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีมติที่ส าคัญสรุปได้
ดังนี ้

1. มีมติอนุมัติให้น ำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 

มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,235,198,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,729,277,200 บาท โดยการออกหุ้น

สามัญเพิ่มทุนจ านวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทั้งส้ิน 

494,079,200 บาท และให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวม

มูลค่า 494,079,200 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

2. มีมติอนุมัติให้น ำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 เพื่ออนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์  

มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่ออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 

ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้ 
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,729,277,200  บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสน
เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท) 

 แบ่งออกเป็น : 345,855,440  หุ้น              (สามร้อยส่ีสิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่น
ห้าพันส่ีร้อยส่ีสิบหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ : 5 บาท  (ห้าบาท) 

 โดยแยกออกเป็น     
 หุ้นสามัญ : 345,855,440 หุ้น (สามร้อยส่ีสิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่น

ห้าพันส่ีร้อยส่ีสิบหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ : -  หุ้น (- หุ้น)” 

 
ทั้งนี้ มอบหมายให้ นายยูจีน เอส. เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ นายยูจีน เอส. เดวิส หรือ นายวราห์     
สุจริตกุล มอบหมายให้มีอ านาจพิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียด ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน
ดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ     
ค าขอต่าง ๆ และ/หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน      
จดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์          
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. มีมติอนุมัติให้น ำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรออกและ
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering)  

มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชมุวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทั้งส้ิน 494,079,200 บาท และให้
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม 
ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 494,079,200 บาท โดย
รายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) สามารถสรุปได้
ดังนี ้

3.1 พิจารณาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 98,815,840 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน
ตามอัตรา ส่วนที่ก าหนดไว้ ได้  โดยแสดงความจ านงจองซื้ อหุ้ นสามัญเพิ่ มทุน เกินกว่ า สิทธิ
(Oversubscription) ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วน
ทั้งหมดแล้วเท่านั้น การจัดสรรหุ้นส าหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนเกินกว่าสิทธิของตน 
(Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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3.1.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมำกกว่ำหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมด        
ทุกรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ  

3.1.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่ำหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสัดส่วนการ
ถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวน
หุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจาก
การค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิ
ที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดย
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระ
ค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 
(ข) น้ี จนกระท่ังไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ถือ
หุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบัน
อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของ
บริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จดัสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวท าให้
หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.1.1 และข้อ 3.1.2 
ข้างต้นแล้ว ให้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการ
เสนอขายทิ้ง 

3.2 พิจารณาก าหนดให้วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
(Record Date) และก าหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในระหว่างวันท่ี 19-23 พฤศจิกายน 2561 
 

3.3 พิจารณาการมอบอ านาจแก่ นายยูจีน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก 

นายยูจีน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล ให้มีอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด

เฉพาะการก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนก าหนดเงื่ อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่
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เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

(2) ก าหนดหรือเปล่ียนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจ านวน หรือ 
หลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา หรือ
รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปล่ียนแปลงวันก าหนดสิทธิรายชื่อ  ผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

(3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน
ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด าเนินการ
ใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ทุกประการ เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการ           
จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงาน
การเพิ่มทุน (F 53-4) (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1) 

4. มีมติอนุมัติให้น ำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรขอผ่อนผันกำร
ท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำรโดยอำศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)  

สืบเนื่องจากการในเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 494,079,200 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 

98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังกล่าว

ข้างต้น นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้มีหนังสือ

แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ และบุคคลตามมาตรา 258 (“นายวรสิทธิ์ฯ”) ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิ เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น คิดเป็น

ส่วนท่ีจองซื้อตามสิทธิประมาณ 18,102,742 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 80,713,098 หุ้น  

ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ นายวรสิทธิ์ฯ  ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามจ านวน

ดังกล่าวข้างต้น จ านวนหุ้นสูงสุดที่ นายวรสิทธิ์ฯ จะได้รับจัดสรรจะเท่ากับ 98,815,840 หุ้น (เก้าสิบแปดล้านแปด

แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยส่ีสิบหุ้น) ซึ่งเป็นจ านวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ อันจะเป็นผลท าให้

สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ นายวรสิทธิ์ฯ ในบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกินร้อยละ 41.66 ซึ่งอาจเป็น

ผลให้ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ก้าวข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25 ท าให้ 

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ มีหน้าที่ที่จะต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ดี เนื่องจาก       

นายวรสิทธิ์ฯ มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และประกาศหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการท า
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ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ซึ่ งในการขอผ่อนผันจะต้อง

ด าเนินการตามประกาศที่เกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการอนุมัติการเสนอขาย

หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อผู้ขอผ่อนผัน และยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

ภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นการ

ออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนและเป็นฐานในการค านวณจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นส าหรับวาระนั้น  

(ก) บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน 

(ข) บุคคลที่กระท าการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน  

(ค) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (ข) 

ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

5.  มีมติอนุมัติให้น ำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำร       
ที่เกี่ยวโยงกัน 

ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของ นายวรสิทธิ์ฯ ตามข้อ 4 ถือเป็นการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันท่ี 31 

สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 

(และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน") โดยรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 35.22 

ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ

บริษัทไม่มีการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันอื่นท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท 

จะมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการครั้งนี้ รายการดังกล่าว

จัดเป็นรายการท่ีมีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษทั ดังนั้น บริษัทจึง

มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาด

หลักทรัพย์ฯ") แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติการเข้าท า

รายการดังกล่าว โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าท ารายการของบริษัทนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่

มีส่วนได้เสีย 

ทั้งนี้ ส าหรับรายละเอียดการขออนุมัติการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
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6.  มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ

เพื่อให้ควำมเห็นในเร่ืองดังนี้ 

1. การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และ 

2. การขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(Whitewash) ในกรณีท่ีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

7.  มีมติอนุมัติกำรขยำยวงเงินและขยำยระยะเวลำในกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้

ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่ก าหนด  แต่เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีความต้องการระดมเงินทุนเพื่อน าเงินเป็นทุน

หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจเพิ่มเติม และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการส าคัญของบริษัท และ/หรือ เพื่อ

ช าระหนี้ของบริษัท จึงพิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมี

รายละเอียดที่ขอแก้ไขตามขอบเขตและเงื่อนไขใหม่ ดังนี้  

 ขอบเขตและเงื่อนไข ปัจจุบัน ขอบเขตและเงื่อนไข ใหม่ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือน าเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท

ในการด าเนินธุรกิจ  และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการ
ลงทุนในโครงการส าคัญของบริษัท 

เพ่ือน าเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท
ในการด าเนินธุรกิจ  และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการ
ลงทุนในโครงการส าคัญของบริษัท และ/หรือ เพื่อ
การช าระหนี้ของบริษัท 

ลักษณะ        หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น หุ้นกู้ทุกชนิด ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่
ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่ง
อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
สภาวะตลาด หรือปัจจัยอ่ืนๆ ในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 

อัตรำดอกเบี้ย ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 

กำรไถ่ถอนก่อนครบ
ก ำหนดอำยุ 

ไม่ระบุ ผู้ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจ
มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด 
ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฎิบัติ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง  

วิธีกำรเสนอขำย     เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ต่อผู้
ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจ ากัด และ/
หรือผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่  ตาม
ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือ
ประกาศส านั ก งานคณะกรรมกา รก า กั บ

เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ   ต่อผู้
ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง  
และ/หรือผู้ลงทุนสถาบนั/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตาม
ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั
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 ขอบเขตและเงื่อนไข ปัจจุบัน ขอบเขตและเงื่อนไข ใหม่ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจะ
เสนอขายในครั้งเดียว หรือเสนอขายบางส่วน 
และ/หรือเสนอขายโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆ
ไป นับตั้งแต่วันที่ ก.ล.ต. แจ้งผลการอนุญาต 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจะ
เสนอขายในครั้งเดียว หรือเสนอขายบางส่วน 
และ/หรือเสนอขายโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆ
ไป  

สกุลเงิน               สกุลเงินบาท เหมือนเดิม 
อำย ุ        ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 
วงเงิน      ในวงเงินคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  เทียบเท่า / 

ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 
ในวงเงินคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  เทียบเท่า / 
ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

ระยะเวลำ       ภายใน 10 ปี (ปี 2556 – ปี 2565) ภายใน 10 ปี (ปี 2561 – ปี 2571) 
กำรด ำเนินกำร            คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ มี
อ านาจในการก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละ
ครั้ง เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการออก
และเสนอขาย อายุของหุ้นกู้ จ านวนเงินที่ออก
และเสนอขาย เป็นต้น 

เหมือนเดิม 

8. มีมติอนุมัติก ำหนดวันประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 ในวันที่ 22 ตุลำคม 2561 เวลำ 14.30 น. ณ 
โรงแรมครำวน์พลำซ่ำ กรุงเทพ ลุมพินี พำร์ค ห้องครำวน์ 1- 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระรำม 4
กรุงเทพมหำนคร โดยมีระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัท 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  

(Right Offering) 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติ         

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)  
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใด

วาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องต่อที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไป 
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ทั้งนี้ ก าหนด วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561   

ในวันที่ 7 กันยายน 2561 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
                 บริษัท ฟินันซ่า จ ากดั (มหาชน) 
               
 
 

             (นายวราห์  สุจริตกุล) 
                            กรรมการ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

1 

(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ฟินนัซ่า จ ากัด (มหาชน) 
วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 

 
ข้าพเจ้า บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันท่ี 23 

สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 14.00 น. – 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
 

1. การเพิ่มทนุ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,235,198,000 บาท เป็น 1,729,277,200 

บาท โดยออกหุ้นสามัญ จ านวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท รวม 494,079,200 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน
ในลักษณะดังนี ้

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น 
       การใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 98,815,840 5.00 494,079,200 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
       (General Mandate) 

- - - - 

 
2. การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจ านวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 
บาท รวม 494,079,200 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

ผู้ถือหุ้นเดิม 98,815,840 2.5 : 1 5.00 19-23 พฤศจกิายน 2561 โปรดพิจารณา
หมายเหตุ 1-3 

หมายเหตุ 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตอ่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดย
มีราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 2.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของ
หุ้นที่เกิดจากการค านวณให้ปัดทิ้ง 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติก าหนดให้วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว และก าหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของของบริษัท ใน



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

2 

วันท่ี 19-23 พฤศจิกายน 2561 รวม 5 วันท าการ อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน รวมถึงก าหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุม     
ผู้ถือหุ้น 

2. ให้ นายยูจีน เอส. เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก นายยูจีน เอส. เดวิส หรือ    
นายวราห์ สุจริตกุล มีอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ                 
การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ         
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  

(2) ก าหนดหรือเปล่ียนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจ านวน หรือ หลาย
คราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา หรือรายละเอียดใน
การจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปล่ียนแปลงวันก าหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ
หน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้า
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจด าเนินการ
ต่าง ๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

3. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.ได้ โดยแสดงความจ านงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่า
สิทธิ (Oversubscription) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
เท่านั้น การจัดสรรหุ้นส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription)ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

3.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตาม
จ านวนที่แสดงความจ านงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ  

3.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสัดส่วนการถือหุ้น
เดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จอง
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ซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณ ให้ปัด
เศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ท้ังนี้ จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
จองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว 

(ข) ในกรณีท่ียังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้น
ที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มี
เศษของหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่
เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แล้ว ทั้งนี้ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่
ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี ้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ถือ
หุ้นรายใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่ง
ปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด
ของบริษัท และบริษัท ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าว
ท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ข้างต้นแล้ว ให้
ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง 
 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีมีเศษหุน้  

ในกรณีมเีศษของหุ้นจากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้ปัดเศษของหุ้นทิ้งทั้งจ านวน 
 

3. ก าหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้เพือ่ขออนุมตักิารเพิ่มทนุและจัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561  เวลา 14.30 น. ณ โรงแรม
คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร  โดย 

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่  - จนกว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 กันยายน 2561 
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ตอ่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง และเงื่อนไข การขออนุญาต 

(ถ้ามี)         

4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมด้วย
คะแนนเสียง  ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

4.2 นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจะจองซื้อเกินสิทธิ์ และอาจก้าวข้ามจุดที่
ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25  จะต้องได้รับผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์
ในการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ 

4.3 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน จากการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีจองซื้อเกินสิทธิ์ ให้กับนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 
4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่มีส่วนได้เสีย 

4.4 บริษัทจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัท ตลอดจนการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.5 บริษัทจะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

5.1 น าไปใช้ในการขยายธุรกิจทั้งในธุรกิจการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) และขยายการลงทุนใน
บริษัทร่วม โดยจะเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนพิจารณา
ลงทุนในรูปแบบของ Private Equity ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทที่จะเข้าลงทุนหลาย
แห่ง รวมถึงบริษัทที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพ ตลอดจนธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความน่าสนใจ โดยโครงการดังกล่าวข้างต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนไม่
เกิน 1,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 494,079,200 บาท ส าหรับ
เงินทุนส่วนที่เหลือจะมาจากการกู้ยืมหรือออกตราสารหนี้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันโครงการลงทุนดังกล่าวยังอยู่
ในระหว่างการเจรจากับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนซึ่งสามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ 
โดยในเบื้องต้นนั้น คาดว่าบริษัทจะต้องใช้ลงทุนในโครงการแรกเป็นวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท และ 
คาดว่าจะเริ่มทยอยลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้นได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ทั้งนี้ คาดว่าจะ
ด าเนินการขยายธุรกิจได้แล้วเสร็จภายในปี 2562 
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ทั้งนี้ ธุรกิจการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) เป็นธุรกิจเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งที่ผ่านมา
บริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนโดยตรงในบริษัทและ/หรือกองทุนต่างๆ ซึ่งเป็นการด าเนินการเพื่อ
สนับสนุนหรือเพื่อการขยายธุรกิจของกลุ่ม การขยายธุรกิจการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) ใน
ครั้งนี้ จึงเป็นการน าเงินไปลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทและ/หรือกองทุนต่างๆ ในรูปแบบของ Private Equity 
ตามข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น (โปรดพิจารณาข้อมูลการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) ในอดีตใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท) 

ส าหรับการขยายการลงทุนในบริษัทร่วมนั้น เป็นการขยายการลงทุนภายใต้นโยบายการลงทุนในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งก าหนดขอบเขตให้บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหลาย
บริษัทเพื่อให้กลุ่มบริษัทมีบริการทางการเงินครอบคลุมประเภทต่างๆ หลายประเภท อาทิ ธุรกิจวาณิชธน
กิจ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั ่ง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและบริหารการลงทุน และการ
ลงทุนแบบเงินร่วมลงทุน รวมถึงบริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

5.2 หากมีเงินส่วนที่เหลือจาก 5.1 น าใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 มีแหล่งเงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจ ทั้งในธุรกิจการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) และขยายการ
ลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งหากการด าเนินการขยายธุรกิจประสบผลส าเร็จ จะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว 

6.2 ในกรณีที่มีเงินทุนเหลือจากการขยายธุรกิจตาม 6.1 สามารถน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท ต่อไป 

 
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี หรือ ตามความ
เหมาะสม หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของ
บริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจด
ทะเบียนเป็น  ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัท 
มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ท้ังนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรร

หุ้นเพิ่มทุน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนนิการ วัน เดือน ป ี

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 อนุมัติการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
และการจดัสรรหุ้น 

23 ส.ค. 2561 

2. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้ารว่มประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) 

7 ก.ย. 2561 

3. ก าหนดวันประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2561   22 ต.ค. 2561 

4. วันน ามติที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรม
พัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 5 พ.ย. 2561 

5. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธใินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
(Record Date) 

30 ต.ค. 2561 

6. ระยะเวลาการใช้สิทธจิองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 19-23 พ.ย. 2561 

7. จดทะเบยีนเพิ่มทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 7 ธ.ค. 2561 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
 
 
 

ลายมือชื่อ   
            (นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพฒัน์) 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชือ่แทนบริษัท 

(ประทับตราของบริษัท)    

 

ลายมือชื่อ   
                  (นายยจูีน เอส.เดวิส) 

                   กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 

1. ชื่อผู้ขอผ่อนผัน 

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์  

2. จ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ขอผ่อนผัน รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล
ดังกล่าว บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระท าการร่วมกัน (concert party) กับ     
ผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระท าการร่วมกันกับผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ขอ
ผ่อนผัน ได้แก่ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ และบุคคลตามมาตรา 258 มีรายละเอียดการถือหุ้นในปัจจุบัน 
ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนช าระแล้ว 

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์  
  

– นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์  20,980,000                              8.493  

– ม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์1 10,500,000                              4.250  

– Morgan Stanley & Co. International Plc.2  13,776,855                              5.577  

รวม 45,256,855                            18.320  
หมายเหตุ 1. บุคคลตามมาตรา 258 

2. คัสโตเดียน 

ทั้งนี้ ไม่มีบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่
กระท าการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน ถือหุ้นในบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

3. วิธีการก าหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายและเหตุผลในการก าหนดราคาดังกล่าว 

ราคาเสนอหุ้นสามัญให้กับผู้ขอผ่อนผัน เป็นราคาเดียวกับราคาที่ก าหนดให้เป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมรายอ่ืนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทุกราย 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มทุนของบริษัท 
บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการลงทุนทางตรง (Direct Investment) ของบริษัท และลงทุนเพิ่มเติม
ในบริษัทร่วม จึงท าให้บริษัทมีความจ าเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอส าหรับการลงทุน
ดังกล่าว และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป  

4.2 เหตุผลในการออกหลักทรัพย์เสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน คือ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ซึ่งเป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 
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- การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิในการจองซื้อหุ้น
ไม่แตกต่างจากผู้ถือหุ้นรายอื่น 

- การที่  นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์  จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 
98,815,840 หุ้น จะท าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเป็นจ านวนที่
เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินของบริษัท 

4.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กับ บริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ         
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และข้อตกลงที่มีนัยส าคัญระหว่างกัน 
- นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ มีความสัมพันธ์กับบริษัท โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และ

เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
- นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม หรือผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ของบริษัทรายอื่น และไม่มีข้อตกลงที่มีนัยส าคัญระหว่างกันกับบุคคลดังกล่าว 

4.4 ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทของผู้ขอผ่อนผัน และความเป็นไป
ได้ของนโยบายหรือแผนบริหารกิจการดังกล่าว 

ภายใน 12 เดือนหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผัน บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการลงทุน
ทางตรง (Direct Investment) ของบริษัท และลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วม ซึ่งผู้ขอผ่อนผัน ในฐานะ
ผู้บริหาร อาจพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อยตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ นอกเหนือจากแผน
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอผ่อนผัน ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญซึ่งนโยบายหรือแผนการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ การขยายการลงทุน
หรือก าลังการผลิต การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารหรือจ้างบุคลากร แผนการจ าหน่าย
ทรัพย์สินหลักของบริษัทหรือบริษัทย่อย แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปัน
ผล  

4.5 ความเห็นที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรอนุมัติให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ผู้ขอผ่อนผันได้หลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ (ส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ) โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้ งหมดของบริษัท พร้อมทั้ง
เหตุผล  

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ซึ่ง นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นไม่
แตกต่างจากผู้ถือหุ้นรายอื่น นอกจากนี้ การที่ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกิน
สิทธิเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น จะท าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถได้รับเงินจากการ
เพิ่มทุนเป็นจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินของบริษัท 
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ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ได้รับการผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันเนื่องมาจากการจองซื้อหุ้นสามัญ
เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ขอผ่อนผันจะเป็นราคา
เดียวกับราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ และสิทธิในการออกเสียงสูงสุดที่
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ในฐานะผู้ขอผ่อนผันจะมีได้ในบริษัทโดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อจะต้องไม่
เกินร้อยละ 41.66 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังการเพิ่มทุน 
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สารสนเทศของบริษทั ฟนิันซา่ จ ากัด (มหาชน)   
เร่ือง รายการที่เกี่ยวโยงกนัเกีย่วกับการจองซื้อหุน้สามัญเพิม่ทุนของ บริษทั ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน)  

 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
จ านวน 98,815,840 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่ง นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ และบุคคลตามมาตรา 
258 (“นายวรสิทธิ์ฯ”) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ประสงค์จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวเกินสิทธิ โดยคิด
เป็นจ านวนหุ้นทั้งในส่วนท่ีจองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจ านวนไม่เกิน 98,815,840 หุ้น คิดเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิ
ประมาณ 18,102,742 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 80,713,098 หุ้น รายละเอียดที่ส าคัญสรุปได้ดังนี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าท ารายการ 

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 
2561 บริษัท คาดว่าจะสามารถท ารายการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน : นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
ต าแหน่งในบริษัท : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
การถือหุ้นในบริษัท : ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ของ นายวรสิทธิ์ฯ ณ  วันที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็น

วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด มีดังนี้ 
 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละ 

ของทุนช าระแล้ว 

นายวรสิทธิ์ โภคาชยัพัฒน์  
  

– นายวรสิทธิ์ โภคาชยัพัฒน์  20,980,000 8.493  

– ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์1 10,500,000 4.250  

– Morgan Stanley & Co. International Plc.2 13,776,855 5.577  

รวม 45,256,855 18.320  
หมายเหตุ 
1. บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายวรสิทธิ์ฯ 
2. คัสโตเดียน 

 
ทั้งนี้ ไม่มีบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (concert party) กับนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ และบุคคลตามมาตรา 258 
ของบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (concert party) กับนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ถือหุ้นในบริษัท 
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3. ค าอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของรายการที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ได้อนุมัติให้บริษัท เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,235,198,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 1,729,277,200 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อ
เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยก าหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 
2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 494,079,200 บาท 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิ
ครบถ้วนท้ังหมดแล้วเท่านั้น 

นายวรสิทธิ์ฯ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 
5/2561 ได้มีหนังสือแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายวรสิทธิ์ฯ ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ 
และจองซื้อเกินสิทธเิป็นจ านวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น คิดเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 18 ,102 ,742 หุ้น และ
จองซื้อเกินสิทธิประมาณ 80,713,098 หุ้น ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกนิสิทธิของ นายวรสิทธิ์ฯ ดังกล่าวข้างต้น ถือ
เป็นการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน") โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบ
การเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และบริษัท ไม่มีการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นที่เกิดขึ้นใน
ระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จะมีมติอนุมัติให้บริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการครั้งนี้  รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าท ารายการของบริษัทนี้ 
จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย   

ในการนี้ บริษัท ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการท า
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน โดยให้ส่งความเห็นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น 
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4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการ 

ชื่อ : บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทกิจการ : บริษัทมหาชนจ ากัด  
ทุนจดทะเบียน : 1,235,198,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 1,235,198,000.00 บาท 
จ านวนหุ้นช าระแล้ว : 247,039,600 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ : 5 บาทต่อหุ้น 
ลักษณะการด าเนินธรุกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการธุรกิจวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษาองค์กร และที่ปรึกษาการ

ลงทุนส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงบริการต่างๆ ได้แก่ 
- การให้ค าปรึกษาด้านหนี้สิน เช่น จัดหาเงินกู้ส าหรับโครงการ (Project 

Finance) และการปรับโครงสร้างหน้ี (Debt Restructuring)  
- การให้ค าปรึกษาด้านการควบรวมกิจการ เช่น การเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อ

ครอบง ากิจการ 
- การให้ค าปรึกษาด้านการระดมทุน เช่น การออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน เป็นต้น 
- การให้ค าปรึกษาทางการเงินประเภทอื่นๆ  เช่น การประเมินมูลค่าของ

กิจการ เป็นต้น 

สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบการเงินของบริษัท ระหว่างปี 2558-2560 ส้ินสุด 31 ธันวาคม ของแต่ละปีและ 6 เดือนแรกของปี 2561 ส้ินสุด 
30 มิถุนายน 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

หนว่ย : พันบาท ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่

  31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 30-มิ.ย.-61 

งบแสดงฐานะการเงนิ         

สินทรัพย ์         

สินทรัพย์หมุนเวียน    689,755     573,909  499,269  477,853  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     2,845,009   3,107,232       3,092,867  3,068,095  

รวมสินทรัพย์    3,534,764   3,681,141       3,592,136  3,545,948  

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หน้ีสินหมุนเวียน        617,239      632,208            492,517           449,993  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       806,668     863,568            819,939           824,125  

รวมหนีส้ิน    1,423,907  1,495,776        1,312,456        1,274,118  

ส่วนของผู้ถือหุ้น    2,110,857   2,185,365      2,279,680         2,271,830  

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้     3,534,764   3,681,141        3,592,136        3,545,948  
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
6 เดือนแรก
ของป ี2561  

รายได้รวม         943,963      417,098  482,530  197,774  

ต้นทุนและค่าใช้จา่ยรวม        441,474      375,812    406,236      195,781  

ก าไรสุทธ ิ        562,833      130,681  132,303  23,242  

5. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณมูลค่ารวมของรายการ 

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 98,815,840 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ใน
อัตรา 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 98,815,840 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท โดย นายวรสิทธิ์ฯ ประสงค์
จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวเกินสิทธิ คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจ านวนไม่เกิน 98,815,840 
หุ้น ท้ังนี้ ในปัจจุบัน นายวรสิทธิ์ฯ ถือหุ้นของบริษัทอยู่จ านวน 45,256,855 หุ้น ดังนั้น หุ้นเพิ่มทุนที่จะได้รับจัดสรรตามสิทธิ จะ
มีจ านวนประมาณ 18,102,742 หุ้น และ นายวรสิทธิ์ฯ จะจองซื้อส่วนที่เกินสิทธิจ านวน 80,713,098 หุ้น โดยสามารถค านวณ
มูลค่าของส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิได้ดังนี้ 

วิธีค านวณมูลค่า รายละเอียดการค านวณมูลค่าของ 
หุ้นสามัญส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ 

ขนาดรายการ 

มูลค่าตามบัญชี  
ณ 30 มิ.ย. 61 

ส่วนของผู้ถือหุ้น = 2,271.83 ล้านบาท 
จ านวนหุ้นสามัญช าระแล้ว = 247,039,600 หุ้น 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น = 9.20 บาท 
= 80,713,098 x 9.20 
=  742,560,501.60 บาท 

ร้อยละ 35.22 
 

ราคาตลาด - ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 ท าการ 
ก่อนวันที่มีการประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ หุ้นละ 4.16 บาท 

- มูลค่าของหุ้นสามัญส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ= 80,713,098 x 4.16 
=   335,766,488.68 บาท 

ร้อยละ 15.92 

ส่ิงตอบแทน - ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท 
- มูลค่าของหุ้นสามัญส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ= 80,713,098 x 5 

=  403,565,490 บาท 

ร้อยละ 19.14 

หมายเหตุ: จ านวนหุ้นสามัญช าระแล้วของบริษัท ก่อนการเพิ่มทุนคิดเป็น 247,039,600 หุ้น และมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 เท่ากับ 2,108.43 ล้านบาท 

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการช าระราคา 

นายวรสิทธิ์ฯ ประสงค์จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวเกินสิทธิ คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งในส่วนท่ีจองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิเป็น
จ านวนไม่เกิน 98,815,840 หุ้น  ในปัจจุบัน นายวรสิทธิ์ฯ ถือหุ้นของบริษัทอยู่จ านวน 45,256,855 หุ้น ดังนั้น หุ้นเพิ่มทุนที่จะ
ได้รับจัดสรรตามสิทธิ จะมีจ านวนประมาณ 18,102,742 หุ้น และ นายวรสิทธิ์ฯ จะจองซื้อส่วนที่เกินสิทธิจ านวน 80,713,098 
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หุ้น ทั้งนี้ ราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ เท่ากับหุ้นละ 5 บาท คิด
เป็นมูลค่าของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 403,565,490 บาท 

ส าหรับวิธีการช าระเงินน้ันจะต้องช าระภายในระยะเวลาที่จองซื้อ โดยช าระเป็นเงินโอน หรือเช็ค หรือวีธีอื่น ๆ ตาม
วิธีที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุม  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายวรสิทธิ์ฯ ซึ่งจัดเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
และกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 โดยไม่รวมกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายวรสิทธิ์ฯ 
ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงในท่ีประชมุในวาระน้ี ได้พิจารณาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าท า
รายการ ซึ่งได้แก่ การที่ นายวรสิทธิ์ฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อ    
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเกินสิทธิน้ัน มีวิธีการจองซื้อ ช าระเงิน และขั้นตอนในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ต่างจาก   
ผู้ถือหุ้นรายอื่น อีกทั้งการจองซื้อเกินสิทธิดังกล่าว จะช่วยให้สนับสนุนให้การระดมทุนของบริษัทในครั้งนี้ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อ
อนุมัติท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งเห็นควรมอบอ านาจแก่ นายยูจีน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจาก นายยูจีน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล ให้มีอ านาจในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ข้อมูล ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 8 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
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