สิ่งที่สงมาดวย 2
(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
ขา พเจาบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สํา นักงานใหญตั้งอยูที่ 319 อาคาร
จัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 20 ถนนพญาไท ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 ขอรายงานมติคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลคา ที่ตราไว
การเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว และการเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ
จาก 5.00 บาท เปน 0.25 บาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 200,000,000
บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จํานวน 200,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 400,000,000 บาท โดย
การออกหุนสามัญใหมจํานวน 800,000,000 หุน มูลคา หุนที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท โดยเปนการเพิ่มทุนใน
ลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

 แบบกําหนดวัตถุประสงคใน

ประเภทหุน

จํานวนหุน

มูลคาที่ตราไว

รวม

(หุน)

(บาทตอหุน)

(บาท)

800,000,000

0.25

200,000,000

หุนสามัญ

-

-

-

หุนบุริมสิทธิ

-

-

-

หุนสามัญ

การใชเงินทุน
หุน บุริมสิทธิ
 แบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate)
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2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวน 800,000,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 0.25 บาท รวม 200,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
จัดสรรใหแก

จํานวนหุน

อัตราสวน

(หุน)

(เดิม : ใหม)

ราคาขาย

วัน เวลา จองซื้อ หมายเหตุ
(บาทตอหุน) และชําระเงินคาหุน

2.1.1 ผูถือหุนเดิม
ของบริษัทฯ ตาม
สัดสวนจํานวนหุน
ที่ผูถือหุนแตละราย
ถืออยู (Right
Offering)

800,000,000 1 หุนเดิม : 1 หุนใหม

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

จํานวนที่
เหลือจากการ
จัดสรรตาม
ขอ 2.1.1

-

0.30 บาท

16 กันยายน ถึง
22 กันยายน 2558
(รวม 5 วันทําการ)
นับตั้งแตเวลา
09.00 – 15.30 น.

หมายเหตุ
(1) และ
(2)

-

-

หมายเหตุ
(3)

(1) ผูถือหุนเดิมมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิของตนตามอัตราสวนที่กําหนดไวขางตน
ได (Oversubscription) โดยผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนเกินกวาสิท ธิจะไดรับการจัดสรรหุนที่จ องซื้อเกิน กวาสิทธิก็ตอเมื่อมีหุนที่
เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อตามสิทธิครบถวนทั้งหมดแลวเทานั้น โดยหลักเกณฑสําหรับการจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิมีดังนี้
กรณีมีหุนเหลือมากกวาหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ
บริษัทจะจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนที่แสดงความจํานงในการจองซื้อ หุนเกิน กวาสิทธิและชําระคา
จองซื้อหุนดังกลาวทั้งหมดทุกรายตามจํานวนที่แสดงความจํานงขอจองซื้อเกินกวาสิทธิ
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กรณีมีหุนเหลือนอยกวาหุนที่จองซื้อเกิน กวาสิทธิ
(ก) ผูถือหุนที่จองซื้อหุนเกินกวาสิทธิแตละราย จะไดรับการจัดสรรตามสัดสวนการถือ หุนเดิม
ของผูถือหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุนจากการคํานวณ ใหปดเศษของหุน นั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จํานวนหุน
ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว
(ข) ในกรณีที่ยังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (ก) อยูอีก ใหจัดสรรใหแกผูที่จองซื้อ
เกินกวาสิทธิแตละราย และยังไดรับการจัดสรรไมครบ ตามสัดสว นการถือหุนเดิม ของผูที่จองซื้อ เกินกวาสิทธิแตละรายนั้น
(ในกรณีที่มีเศษของหุนจากการคํานวณ ใหปดเศษของหุนนั้น ทิ้ง) โดยจํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกิน จํานวน
หุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว ทั้งนี้ ใหดําเนิน การจัดสรรหุนใหแกผูที่จองเกินกวาสิทธิตามวิธีการใน
ขอ (ข) นี้จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุน
ที่จองซื้อหุนเกินกวาสิทธิใด ถือครองหุนของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือ ขามผานจุดที่ตอ งทํา คําเสนอซื้อหลักทรัพย
(Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อ ง หลักเกณฑ เงื่อ นไข และวิธีการใน
การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุน ของคน
ตางดาวตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท
นอกจากนี้ เพื่อความคลองตัวในการจัดสรร และออกเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนขางตน ไดมอบ
อํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูมีอํานาจในการ
ดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไดทุกประการ อาทิเชน ระยะเวลาเสนอขาย
การชําระเงินคาหุนเปนตน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุน
การกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดตาง ๆ ในการออกเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไดตามที่เห็นสมควร รวมทั้ง การ
ดําเนินการตาง ๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการแกไขถอยคํา
หรือขอความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถือหุน หนังสือบริคณหสนธิ และ/หรือ คําขอตาง ๆ และ/หรือ ดําเนินการใดๆ
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย รวมถึงนําสงขอมูลเอกสารหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพยฯ กระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวขอ ง
(2) ทีป่ ระชุมกําหนดใหวัน ที่ 7 กันยายน 2558 เปนวัน กําหนดรายชื่อผูถือ หุนที่มีสิทธิในการจองซื้อ
และไดรับการจัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุน (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 8 กันยายน 2558
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(3) ในกรณี ที่มี หุน ใหม เหลื อ จากการจั ด สรรตามข อ 2.1.1 ให จั ดสรรหุน ส ว นที่ เหลือ ดั งกล าวแก
ผูล งทุ น ประเภทสถาบั น และ/หรื อ บุ คคลในวงจํ ากั ด ตามคํ า นิยามที่ กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํ า กั บตลาดทุ น ที่
ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตในเสนอขายหุนที่อ อกใหม โดยบุคคลดังกลาวจะไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท
ทั้งนี้ ในการกําหนดราคาเสนอขายหุนใหแกกลุมผูลงทุนขางตน บริษัทจะเสนอขายในราคาไมต่ํา
รอยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลังเจ็ดวัน ทําการติดตอกันกอ นวัน
แรกที่เสนอขายตอกลุมผูลงทุน ซึ่งราคาที่กําหนดขึ้น ดังกลาวจะตอ งไมต่ํากวาราคาเสนอขายหุน สามัญใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทตามที่กําหนดไวในขอ 2.1.1

2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน
ในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุน เดิมตามสัดสว นที่กํา หนด รวมถึงกรณี
จัดสรรหุนที่จองซื้อเกินสิทธิ หากปรากฏวามีผูถือหุนรายใดไดรับการจัดสรรหุนที่เปนเศษไมเต็มจํานวน 1 หุน
ใหตัดจํานวนเศษหุนดังกลาวทิ้ง
2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร
-ไมม-ี
3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
บริษัทฯ กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 เปนวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมคราวน 4 - 5 ชั้น 21 โรงแรมคราวน พลาซา กรุงเทพ ลุมพินี พารค ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อ ผูถือ หุนเพื่อการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 (Record Date) ในวันที่
14 กรกฎาคม 2558 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ ละตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพัก การโอนหุน ในวันที่
15 กรกฎาคม 2558
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4. การขออนุญาตลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุนเพิ่มทุนตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวขอ ง และ
เงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)
4.1 บริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอ
กระทรวงพาณิชย
4.2 บริษัทฯ จะขอใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนสามัญเพิ่มทุนเปนหลัก ทรัพย
จดทะเบียน
5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
เพิ่มทุนเพื่อนําเงินที่ไดจํานวน 240 ลานบาท ไปเสริมสภาพคลองและบริหารเงินกูยืมหมุนเวียน
ของบริษัทเพื่อรองรับการขยายตัวในธุรกิจแฟคตอริ่งของบริษัท
6. ประโยชนที่บริษัทฯ จะพึงไดรับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
ขยายธุรกิจใหเติบโต และเสริมสรางโครงสรางเงินทุน รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ใหแข็งแกรง
มากยิ่งขึ้น
7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
7.1 บริษัทฯ มีความเขมแข็งทางการเงิน และทําใหสามารถดําเนินการใหสําเร็จตามแผนงานที่
ไดกําหนดไวซึ่งจะสงผลดีตอผูถือหุน
7.2 ผูถือหุนไดเงินปนผลและสิทธิในการเขารวมประชุมและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผูถือหุน
8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน
การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
-ไมม-ี
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9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุนและจัดสรรหุน
เพิ่มทุน
ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

วัน/เดือน/ป

1

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558

26 มิถุนายน 2558

2

วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขา รวมประชุม
ผูถือหุน (Record Date)

14 กรกฎาคม 2558

3

วันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือ หุนที่มีสิทธิ
ในการเขารวมประชุมผูถือหุน

15 กรกฎาคม 2558

4

วันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558

21 สิงหาคม 2558

5

วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการไดรับการ
จัดสรรและจองซื้อหุนเพิ่มทุน (Record Date)

7 กันยายน 2558

6

วันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ
ในการไดรับการจัดสรรและจองซื้อหุนเพิ่มทุน

8 กันยายน 2558

7

วันจองซื้อและชําระเงินคาจองซื้อหุนเพิ่มทุน

8

จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว กับกระทรวงพาณิชย

16 กันยายน 2558 - 22 กันยายน 2558
ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดการ
จองซื้อ

บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อแจงใหนักลงทุนไดทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายสามชัย เบญจปฐมรงค)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

6

