สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 3
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
วันที่ 17 กันยายน 2558
ข้าพเจ้า บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558
ระหว่างเวลา 17.30 น. ถึง 18.45 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1.

การเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 329,999,981 บาท เป็ น 659,999,962 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 329,999,981 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน
แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

2.

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

329,999,981
-

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
1
-

รวม
(บาท)
329,999,981
-

การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่
จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้
เดิมตามสัดส่ วน

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
329,999,981

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
1 หุน้ สามัญเดิม :
1 หุน้ สามัญใหม่

ราคาขายต่ อหุ้น
(บาท)
1 บาท

วัน เวลา จองซื้อ และ ชําระ
เงินค่ าหุ้น
คณะกรรมการหรื อบุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายเป็ น
ผูม้ ีอาํ นาจพิจารณากําหนด
ระยะเวลาการเสนอขาย
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย

หมายเหตุ
จองเกินสิ ทธิได้

หมายเหตุ
1.

2.

จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 329,999,981 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใน คราวเดียวกันหรื อต่างคราวกัน
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนและตามรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ งเป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ จองซื้ อหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั (Record Date) และกําหนด
วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
เป็ นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ในอัตราส่ วนการจองซื้อ 1 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1 บาท
ในกรณี ที่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผูถ้ ือหุน้ ตามสิ ทธิ ให้จดั สรรและเสนอขายหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ เดิมของบริ ษทั ที่ได้จองซื้อและชําระเงินค่าหุน้ สามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิของตนมาพร้อมกับการจองซื้ อและชําระเงินค่า
หุน้ สามัญตามสิ ทธิ ในข้อ 1 ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
เป็ นผูจ้ ดั สรรและเสนอขายหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้ อและชําระเงินค่าหุน้ สามัญที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
ของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

หน้า 1 ของ 3

สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 3
(ก) ในกรณี จาํ นวนหุ ้นสามัญที่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ของตนมีจาํ นวนมากกว่าจํานวนหุ ้นสามัญส่ วนที่เหลือ
ดังกล่าว ให้จดั สรรหุ ้นส่ วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่ได้จองซื้ อหุ ้นสามัญเกินกว่าสิ ทธิ ของตน ตาม
สัดส่ วนการถือหุ ้นสามัญเดิมของผูถ้ ือหุ ้นที่ได้จองซื้ อหุ ้นสามัญเกินกว่าสิ ทธิ ของตนแต่ละราย (ในกรณี ที่มีเศษของ
หุน้ จากการคํานวณให้ปัดเศษของหุน้ นั้นทิ้ง) โดยการจัดสรรหุน้ ดังกล่าวให้ดาํ เนินการไปจนกระทัง่ ไม่มีหุน้ เหลือจาก
การจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการผูอ้ าํ นวยการจะพิจารณาเห็นสมควร
ทั้งนี้ บริ ษทั จะคืนเงินค่าจองซื้ อหุ ้นสามัญสําหรับส่ วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผูถ้ ือหุ ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น
โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับแต่วนั ปิ ดรับการจองซื้อหุน้
(ข) ในกรณี จาํ นวนหุ ้นสามัญที่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ของตนมีจาํ นวนน้อยกว่าจํานวนหุ ้นสามัญส่ วนที่เหลือ
ดังกล่าว ให้จดั สรรหุน้ ส่ วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซื้ อหุน้ สามัญเกินกว่าสิ ทธิและชําระเงินค่าจอง
ซื้อหุน้ สามัญดังกล่าวทุกราย
3. ในกรณี มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 2 ข้างต้น ให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป
4.
มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวได้ทุกประการ เช่น ระยะเวลาการจองซื้ อหุน้ และการชําระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ใน
การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงการนําหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนําส่ งข้อมูลหลักฐานต่อหน่วยงานอื่นใดๆที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
5.
ให้บริ ษทั สามารถดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดได้เป็ นคราวๆ ตามการ
ชําระเงินของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซื้อในแต่ละคราวโดยไม่จาํ เป็ นต้องให้ผถู ้ ือหุน้ ที่จองซื้อทุกรายชําระเงินให้ครบถ้วนก่อน
2.1.1 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณี มีเศษของหุน้ จากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้อหุน้ เกินกว่าสิ ทธิตามข้อ 2 (ก) ให้ปัดเศษหุน้ ดังกล่าวทิ้ง
3.

กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่1/2558 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมฟอร์ จูน ชั้น 3 โรงแรมแก
รนด์ เมอร์ เคียว กรุ งเทพ ฟอร์ จูน เลขที่ 1 อาคารฟอร์ จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร โดย
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.
225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ )

4.

การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกีย่ วข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
4.1 บริ ษทั จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
4.2 บริ ษทั จะยืน่ คําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทยให้รับหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิม่
5.1 เพื่อนําเงินเพิม่ ทุนไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
5.2 เพื่อใช้รองรับและเสริ มสร้างศักยภาพการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั

6.

ประโยชน์ ที่บริษทั จะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
6.1 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริ ษทั
6.2 เพิ่มเป็ นการเสริ มสร้างโครงสร้างทุนของบริ ษทั

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
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7.

ประโยชน์ ที่ผู้ถือหุ้นจะพึง่ ได้ รับจาการเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั หลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลและหลังหักสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี
7.2 ผูจ้ องซื้อหุน้ เพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงานของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ผจู ้ องซื้อดังกล่าวมีรายชื่อปรากฏอยู่
ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผล
7.3 บริ ษทั มีโครงสร้างทางการเงินที่เข็มแข็งขึ้นและมีเสถียรภาพมากยิง่ ขึ้น ซึ่งจะส่ งผลดีต่อมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั ในอนาคต

8.

9.

รายละเอียดอื่นใดที่จําเป็ นสํ าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมัตเิ พิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
-ไม่มีตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลําดับ
ขั้นตอนการดําเนินการ
1)
2)

3)
4)

วัน เดือน ปี

วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสิทธิเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558
1 ตุลาคม 2558
2 ตุลาคม 2558
วัน ปิ ดสมุ ดทะเบี ย นผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่อ รวบรวมรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ผูม้ ี สิท ธิ เข้า ร่ ว มประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558 ตามมาตรา 225 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558
26 ตุลาคม 2558
จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิ ชย์
ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน

5)

วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั

2 พฤศจิกายน 2558

6)

วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสิทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุน ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3 พฤศจิกายน 2558

บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)

(นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล)
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
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Enclosure 3

(F 53-4)
Capital Increase Report Form
Asia Precision Public Co., Ltd.
September 17, 2015
We, Asia Precision Public Company Limited (the “Company”) , hereby report the resolutions of the
Board of Directors Meeting no. 4/2015, held on September 17, 2015 from 17.30 hours to 18.45 hours in respect
of a capital increase and share allotment as follows:
1. Capital increase
The meeting of the Board of Directors passed resolutions approving the increase of the registered capital of the
Company from Baht 329,999,981 to Baht 659,999,962 by issuing 329,999,981 ordinary shares, with a par value
of Baht 1.00 per share. Details of the capital increase are as follows:
Capital Increase

Type of share

Specify the purpose of
utilizing proceeds

 General mandate

Number of

Par value of share

Total

shares

(Baht/ share)

(Baht)

Ordinary shares

329,999,981

1

329,999,981

Preferred shares

-

-

-

Ordinary shares

-

-

-

Preferred shares

-

-

-

2. Allotment of new shares
2.1 Specify the purpose of utilizing proceeds
Allocation to

Number of

Ratio

Subscription

Subscription Period

Shares

(old : new)

Price

and Payment

Remarks

(Baht/share)
Existing
Shareholders

329,999,981

1 existing
share : 1 new
share

1 Baht

The Board of
Directors or its
designated person
shall be authorized
to determine the
subscription and
payment period

Able to
subscribe for
additional
shares
exceeding their
entitlement

Remark:
1. 329,999,981 new ordinary shares, at the par value of Baht 1.00 per share shall be allotted in one or
several tranches from time to time to the Company’s existing shareholders in proportion to their
shareholding and per the names of shareholders that appear in the Company’s Share Register Book on
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November 2, 2015 which will be the Record Date and the closing date of the Share Register Book for
gathering the list of shareholders in accordance with Section 225 of the Stock Exchange and
Securities Act B.E. 2535 will be on November 3, 2015. The allotment ratio shall be 1 new share for
every 1 existing share at the selling price of Baht 1 per share.
2.

In case there are ordinary shares that remain unsubscribed following the exercise of this right offer to
the existing shareholders, these will be allotted to the existing shareholders, who have expressed their
intention to subscribe for additional shares exceeding their entitlement, and provided that they have
already made the payment for their offer entitlement as well as for such additional shares according to
Clause 1 above, at the same offer price of right offering. The Executive Committee or the President
shall be authorized to allot and offer the said unsubscribed ordinary shares to the existing
shareholders who have subscribed and paid for the additional shares exceeding their right according
to the conditions below:
(a)

In case the remaining unsubscribed shares are less than the shares that were expressed to
be subscribed by the existing shareholders, such remaining unsubscribed shares will be
allotted amongst the existing shareholders who intend to subscribe for additional shares
exceeding their entitlement. The allocation for such shareholders shall be on a
shareholding pro rata basis of such existing shareholders who intend to subscribe for
additional shares exceeding their right (in case there is any fraction of shares left after
calculation, such fractions will be disregarded). In this regard, the above allocation
procedure shall be repeated until no shares are left unsubscribed, and in accordance with
the consideration of the Executive Committee or the President.
The Company shall refund the existing shareholders for the non-allocation of
such additional shares without interest within 14 days from the closing date of the
subscription period.

(b)

In case the number of remaining unsubscribed ordinary shares is more than the shares
expressed to be subscribed by the existing shareholders, these will be allotted to all
existing shareholders who intend to subscribe for additional shares exceeding their right
and have fully paid the subscription price for such additional shares.

3.

If there are remaining shares from the allocation according to Clauses 2, these will be proposed to the
shareholders meeting for further consideration.

4.

The Board of Directors or its designated person shall be authorized to determine and conduct all
necessary and related matters of the offering of new ordinary shares such as offering period and
payment of shares, other terms and details of the issuance and offering of new ordinary shares as they
deem appropriate, as well as to conduct all necessary and suitable matters in relation to this offering
of new ordinary shares including listing the increased shares in the Stock Exchange of Thailand and
submitting information and documents to any other relevant authorities etc.

5.

The Company shall be entitled to register the change of the paid-up capital with the Public Limited
Company Registrar by dividing the amount of increased capital into tranches according to the
payment by the shareholders who subscribe for the shares in each incident, without the need to first
receive payment for the entire allocation in full.
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2.1.1

The Company's plan in case of remaining fractions of shares
In case there is any fraction of shares left after allocation of shares to the existing shareholders

who intend to subscribe for additional shares exceeding their right according to Clause 2 (a) above, such
fractions will be disregarded.
3.

Schedule for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2015 to

approve the capital increase and allotment of new shares
The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2015 will be held on October 26, 2015 at
14.30 hours at Fortune room, 3rd floor, Grand Mercure Bangkok Furtune Hotels, 1 Fortune Town Bldg.,
Rachadaphisek Road, Dindaeng Sub-district, Dindaeng District, Bangkok Metropolis. The Record Date for
determining the eligible shareholders to attend the meeting shall be October 1, 2015 by closing the Company’s
share register book in accordance with Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 on October 2,
2015 (the next business day after the record date).
4.

Approval of the capital increase/share allotment by the relevant governmental
agency, and conditions thereto (if any)
4.1

The Company shall register the increase of registered capital and paid-up capital with the
Department of Business Development, Ministry of Commerce.

4.2

The Company shall conduct the related filings with the Stock Exchange of Thailand for
registering the new ordinary shares as listed securities on the Stock Exchange of Thailand.

5.

Objectives of the capital increase and plans for utilizing the proceeds to be received from the
capital increase

6.

5.1

To be used as working capital for business operation of the Company

5.2

To support and establish potential business operations for the Company.

Benefits which the Company will receive from the capital increase/share allotment:
6.1

To increase the working capital and enhance the Company’s business operation liquidity and
expansion of business in the future.

6.2
7.

To enhance the Company’s capital structure.

Benefits which the shareholders will receive from the capital increase/share allotment:
7.1

The Company has a policy to pay dividend to the shareholders at the rate of not less than 40%
of net profit after deduction of corporate income tax and legal reserve.

7.2

The shareholders who subscribe for new ordinary shares and whose name appear in the Share
Registered Book on the closing date for declaration of dividend, will be entitled to receive a
dividend payment.

7.3

To strengthen the Company’s financial position and its flexibility; which will positively effect
the value of the Company’s shares in the future
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8.

Other details that are necessary for the shareholders to approve the capital increase/share
allotment:
-None-

9.

Schedule of action where the board of directors of the Company passes a resolution approving
the capital increase or allotment of new shares:
No.
1.

Procedures
Record date determining the shareholders who are eligible to attend the

Date/ Month/ Year
1 October 2015

Extraordinary Meeting of Shareholders No.1/2015.
2.

Date of closing the Company’s share register book to gather the list of

2 October 2015

shareholders who are eligible to attend the Extraordinary Meeting of
Shareholders No.1/2015 in accordance with Section 225 of the
Securities and Exchange Act B.E.2535.
3.

The Extraordinary Meeting of Shareholders No.1/2015.

26 October 2015

4.

Registration of the increase of registered capital with the Department of

Within 14 days from the

Business Development, Ministry of Commerce.

date of the Extraordinary
Meeting of Shareholders
approving the capital
increase

5.

Record date to determine the shareholders who are entitled to subscribe

2 November 2015

for the newly issued shares
6.

The closing date of share register book to gather the names of

3 November 2015

shareholders who are entitled to subscribe for the newly issued shares in
accordance with Section 225 of the Securities and Exchange Act
B.E.2535
The Company hereby certifies that the information contained in this report form is true and complete in all
respects.

Very Truly Yours
Asia Precision Public Company Limited

(Mr. Apichart Karoonkornsakul)
President
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