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ส่ิงท่ีสงมาดวย 2 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 

วันที ่2 กรกฎาคม 2558 

ขาพเจาบริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สํานักงานใหญต้ังอยูท่ี 319 อาคาร
จัตุรัสจามจุรี ชั้นท่ี 20 ถนนพญาไท ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ขอรายงานมติคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังที่ 3/2558 เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไว       
การเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังตอไปนี้  

1. การเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว และการเพ่ิมทุน  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ 

จาก 5.00 บาท เปน 0.25 บาท  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 200,000,000 

บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จํานวน 200,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 400,000,000 บาท โดย
การออกหุนสามัญใหมจํานวน 800,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท โดยเปนการเพ่ิมทุนใน
ลักษณะดังนี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน 
(หุน) 

มูลคาท่ีตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(บาท) 

 แบบกําหนดวัตถุประสงคใน
การใชเงินทุน  

หุนสามัญ 
 

หุนบุริมสิทธ ิ

800,000,000  0.25 200,000,000  

 แบบมอบอํานาจท่ัวไป  
(General Mandate)  

หุนสามัญ 

หุนบุริมสิทธ ิ

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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2. การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวน 800,000,000 หุน มูลคาท่ีตรา

ไวหุนละ 0.25 บาท รวม 200,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้ 

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

จัดสรรใหแก 
 

จํานวนหุน 
(หุน) 

อัตราสวน 
(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 
(บาทตอหุน) 

วัน เวลา จองซื้อ 
และชําระเงินคาหุน 

หมายเหต ุ

2.1.1 ผูถือหุนเดิม
ของบริษัทฯ ตาม
สัดสวนจํานวนหุน
ที่ผูถือหุนแตละราย
ถืออยู (Right 
Offering) 

800,000,000 1 หุนเดิม : 1 หุนใหม 0.30 บาท 16 กันยายน ถึง    
22 กันยายน 2558 
(รวม 5 วันทําการ) 
นับต้ังแตเวลา  
09.00 – 15.30 น. 

หมายเหตุ 
(1) และ 
(2) 

2.1.2 ผูลงทุน
ประเภทสถาบัน       
และ/หรืบุคคลใน
วงจํากัดอ่ืน (เฉพาะ
กรณีมีหุนเหลือจาก 
2.1.1) 

 

จํานวนท่ี
เหลือจากการ
จัดสรรตาม
ขอ 2.1.1 

- - - หมายเหตุ 
(3) 

(1) ผูถือหุนเดิมมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิของตนตามอัตราสวนท่ีกําหนดไวขางตน
ได (Oversubscription) โดยผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนเกินกวาสิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิก็ตอเมื่อมีหุนที่
เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อตามสิทธิครบถวนทั้งหมดแลวเทานั้น โดยหลักเกณฑสําหรับการจองซื้อหุน
สามัญเพ่ิมทุนเกินกวาสิทธิมีดังนี้ 

กรณีมีหุนเหลือมากกวาหุนท่ีจองซ้ือเกนิกวาสิทธิ 
บริษัทจะจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนที่แสดงความจํานงในการจองซื้อหุนเกินกวาสิทธิและชําระคา

จองซื้อหุนดังกลาวทั้งหมดทุกรายตามจํานวนท่ีแสดงความจํานงขอจองซื้อเกินกวาสิทธิ 
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กรณีมีหุนเหลือนอยกวาหุนท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิ 
(ก) ผูถือหุนที่จองซื้อหุนเกินกวาสิทธิแตละราย จะไดรับการจัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิม

ของผูถือหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีท่ีมีเศษของหุนจากการคํานวณ ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จํานวนหุน
ท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนท่ีผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว 

(ข) ในกรณีท่ียังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (ก) อยูอีก ใหจัดสรรใหแกผูที่จองซื้อ
เกินกวาสิทธิแตละราย และยังไดรับการจัดสรรไมครบ ตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายนั้น 
(ในกรณีที่มีเศษของหุนจากการคํานวณ ใหปดเศษของหุนนั้นท้ิง) โดยจํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวน
หุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว ท้ังนี้ ใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูที่จองเกินกวาสิทธิตามวิธีการใน
ขอ (ข) นี้จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร 

การจัดสรรหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุน
ท่ีจองซื้อหุนเกินกวาสิทธิใด ถือครองหุนของบริษัทในลักษณะท่ีเพ่ิมขึ้นจนถึงหรือขามผานจุดท่ีตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย 
(Tender Offer) ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการใน
การเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคน
ตางดาวตามท่ีระบุไวในขอบังคับของบริษัท 

นอกจากนี้ เพ่ือความคลองตัวในการจัดสรร และออกเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนขางตน ไดมอบ
อํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมีอํานาจในการ
ดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไดทุกประการ อาทิเชน ระยะเวลาเสนอขาย 
การชําระเงินคาหุนเปนตน รวมถึงการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชําระเงินคาหุนสามัญเพ่ิมทุน 
การกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตาง ๆ ในการออกเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวไดตามท่ีเห็นสมควร รวมทั้ง การ
ดําเนินการตาง ๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ ตลอดจนการแกไขถอยคํา 
หรือขอความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถือหุน หนังสือบริคณหสนธิ และ/หรือ คําขอตาง ๆ และ/หรือ ดําเนินการใดๆ 
เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียนในการย่ืนจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย รวมถึงนําสงขอมูลเอกสารหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพยฯ กระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(2) ท่ีประชุมกําหนดใหวันท่ี 7 กันยายน 2558 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการจองซื้อ 
และไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 8 กันยายน 2558 
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(3) ในกรณีท่ีมีหุนใหมเหลือจากการจัดสรรตามขอ 2.1.1 ใหจัดสรรหุนสวนท่ีเหลือดังกลาวแก         
ผูลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด ตามคํานิยามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่          
ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตในเสนอขายหุนท่ีออกใหม โดยบุคคลดังกลาวจะไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท  

ท้ังนี้ ในการกําหนดราคาเสนอขายหุนใหแกกลุมผูลงทุนขางตน บริษัทจะเสนอขายในราคาไมตํ่า
รอยละ 10 ของราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลังเจ็ดวันทําการติดตอกันกอนวัน
แรกท่ีเสนอขายตอกลุมผูลงทุน ซึ่งราคาท่ีกําหนดข้ึนดังกลาวจะตองไมตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทตามท่ีกําหนดไวในขอ 2.1.1 

2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน 
ในการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนท่ีกําหนด รวมถึงกรณี

จัดสรรหุนท่ีจองซื้อเกินสิทธิ หากปรากฏวามีผูถือหุนรายใดไดรับการจัดสรรหุนที่เปนเศษไมเต็มจํานวน 1 หุน 
ใหตัดจํานวนเศษหุนดังกลาวท้ิง 

2.3 จํานวนหุนคงเหลือท่ียังมิไดจัดสรร 
-ไมมี- 

3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการลดทุน การเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน  
บริษัทฯ กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2558 เปนวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.    

ณ หองประชุมคราวน 4 - 5 ชั้น 21 โรงแรมคราวน พลาซา กรุงเทพ ลุมพินี พารค ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 
โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2558 (Record Date) ในวันที่        
14 กรกฎาคม 2558 และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน ในวันที่  
15 กรกฎาคม 2558 
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4. การขออนุญาตลดทุน เพ่ิมทุน และจัดสรรหุนเพ่ิมทุนตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และ
เง่ือนไข การขออนุญาต (ถามี)  

4.1 บริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียน เพ่ิมทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอ
กระทรวงพาณิชย  

4.2 บริษัทฯ จะขอใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนสามัญเพ่ิมทุนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน  

5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนท่ีเพ่ิม  
เพ่ิมทุนเพ่ือนําเงินที่ไดจํานวน 240 ลานบาท ไปเสริมสภาพคลองและบริหารเงินกูยืมหมุนเวียน

ของบริษัทเพ่ือรองรับการขยายตัวในธุรกิจแฟคตอริ่งของบริษัท 

6. ประโยชนท่ีบริษัทฯ จะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน  
ขยายธุรกิจใหเติบโต และเสริมสรางโครงสรางเงินทุน รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ใหแข็งแกรง

มากยิ่งขึ้น  

7. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน  
7.1 บริษัทฯ มีความเขมแข็งทางการเงิน และทําใหสามารถดําเนินการใหสําเร็จตามแผนงานที่

ไดกําหนดไวซึ่งจะสงผลดีตอผูถือหุน 

7.2 ผูถือหุนไดเงินปนผลและสิทธิในการเขารวมประชุมและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผูถือหุน 

8. รายละเอียดอื่นใดท่ีจําเปนสําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน 
การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

-ไมมี- 
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9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุนและจัดสรรหุน
เพ่ิมทุน 

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน/เดือน/ป 

1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2558 26 มิถุนายน 2558 

2 วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุม       
ผูถือหุน (Record Date)  

14 กรกฎาคม 2558 

3 วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิ
ในการเขารวมประชุมผูถือหุน 

15 กรกฎาคม 2558 

4 วันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2558 21 สิงหาคม 2558 

5 วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการไดรับการ
จัดสรรและจองซื้อหุนเพ่ิมทุน (Record Date) 

7 กันยายน 2558 

6 วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิ
ในการไดรับการจัดสรรและจองซื้อหุนเพ่ิมทุน 

8 กันยายน 2558 

7 วันจองซื้อและชําระเงินคาจองซื้อหุนเพ่ิมทุน 16 กันยายน 2558 - 22 กันยายน 2558 

8 จดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว กับกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดการ
จองซื้อ 

บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ  

จึงเรียนมาเพ่ือแจงใหนักลงทุนไดทราบโดยท่ัวกัน 

  ขอแสดงความนับถือ 

(นายสามชัย เบญจปฐมรงค) 
   ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 


