(F 53-4)

สิง ทีสง่ มาด้ วย ลําดับที 4

แบบรายงานการเพิ"มทุน
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จํากัด (มหาชน)
วันที" 17 มีนาคม 2560

ข้ าพเจ้ าบริ ษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “BWG”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ครังg ที 3/2560 เมือวันที 17 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 19.00 น. ถึง 21.25 น. เกียวกับการเพิมทุนและจัดสรร
หุ้นเพิมทุนดังต่อไปนี g
1.การลดทุน/การเพิ"มทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติเกียวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิมทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ ดังนี g
-ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากเดิม 1,188,633,210.75 บาท เป็ น 1,108,660,443 บาท โดยการ
ตัดหุ้นจดทะเบียน ทียงั มิได้ จําหน่ายและไม่ได้ มีไว้ เพือรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริ ษัทฯ จํานวน
319,891,071 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,972,767.75 บาท
-เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากเดิม 1,108,660,443 บาท เป็ น 1,188,632,351.50 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาท โดย
เป็ นการเพิมทุน ในลักษณะดังนี g

- ไม่มี -

มูลค่ าที"ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
-

รวม
(บาท)
-

319,887,634

0.25

79,971,908.50

การเพิ"มทุน

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัว ไป
(General Mandate)

2.การจัดสรรหุ้นเพิ"มทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซือ;
และชําระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

- ไม่มี -

2.1.1 การดําเนินการของบริ ษัท กรณีทีมีเศษของหุ้น
- ไม่มี 2.1.2 จํานวนหุ้นคงเหลือทียงั มิได้ จดั สรร
- ไม่มี –
2.2 แบบมอบอํานาจทั"วไป (General Mandate)
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จัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม
ประชาชน
บุคคลใน
วงจํากัด

ประเภท
หลักทรัพย์
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

จํานวนหุ้น

319,887,634

อัตราส่ วน
ราคาขาย
วัน เวลา จองซือ;
(เดิม : ใหม่ ) (บาทต่ อหุ้น) และชําระเงินค่ าหุ้น

-

หมายเหตุ 1

หมายเหตุ

หมายเหตุ 1

หมายเหตุ: 1/ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวจะต้ องไม่เป็ นการจัดสรรให้ แก่บคุ คลทีมีความเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที ทจ. 21/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมทังราคาที
g
จะเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ต้ องไม่เข้ าข่ายเป็ น
ราคาตําตามเกณฑ์ราคาของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.72/2558 เรื อง การอนุญาตให้ บริ ษัท
จดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจํากัด (รวมถึงฉบับทีแก้ ไขเพิมเติม) และประกาศ สํานักงาน ก.ล.ต. ที สจ. 39/2551 เรื อง การ
คํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาด เพือการพิจารณาการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ในราคาตํา โดยราคาตลาดทีใช้ ในการ
กําหนดราคาเสนอขายเป็ นราคาไม่ตาํ กว่าร้ อยละ 90 ของราคาถัวเฉลียถ่วงนํ gาหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้ าวันทําการติดต่อกัน ก่อนวันแรกทีบริ ษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด

ทังนี
g g มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลทีได้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกําหนดราคา
เสนอขาย วันและเวลาทีเสนอขาย และรายละเอียดและเงือนไขต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
ดังกล่าว รวมทังการลงนามในเอกสารและสั
g
ญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง และการดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรที
เกียวเนืองกับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในครังg นี g โดยรวมถึงการนําหุ้นสามัญเพิมทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุ้นเพิมทุนดังกล่าวให้ ดําเนินการให้ แล้ ว
เสร็ จภายในวันทีบริ ษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครังg ถัดไปหรื อภายในวันทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องจัดให้
มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครังg ถัดไปทังนี
g gแล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื"อขออนุมัตกิ ารเพิ"มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ"มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันที 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องพาวิลเลียน ชันg 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน เลขที 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที 3
เมษายน 2560 และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(ฉบับแก้ ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที 4 เมษายน 2560
4. การขออนุญาตเพิ"มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ"มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที"เกี"ยวข้ อง และเงื"อนไข การขออนุญาต
(ถ้ ามี)
4.1 การขออนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
4.2 การดําเนินการจดทะเบียนการลดทุน และการเพิมทุน รวมทังการแก้
g
ไขหนังสือบริ คณห์สนธิทีเกียวข้ อง
ต่อกระทรวงพาณิชย์
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4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนําหุ้นสามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัว ไป
ทีเสนอขายให้ แก่บคุ คล หรื อคณะบุคคลในวงจํากัดเข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ ของการลดทุน เพิ"มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที"เพิ"ม
5.1 การลดทุนเพือตัดหุ้นจดทะเบียนทียงั มิได้ จําหน่าย และไม่ได้ มไี ว้ เพือรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์
ใดๆ ของบริ ษัทฯ ซึง เป็ นการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของกฎหมายมหาชนจํากัด
5.2 การเพิมทุนเพือรองรับการเสนอขายให้ แก่บคุ คล หรื อคณะบุคคลในวงจํากัด
5.3 การเพิมทุนเพือนําเงินทีได้ มาใช้ ตามวัตถุประสงค์ ดังนี g
(1) เพือใช้ ในการขยายกิจการในอนาคตของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย จํานวนประมาณ 500 ล้ านบาท
(2) เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย ในส่วนทีเหลือ
6. ประโยชน์ ท" บี ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิ"มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ"มทุน
การขยายฐานเงินทุนของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย และ/หรื อ รองรับการขยายกิจการในอนาคต
ของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย
7. ประโยชน์ ท" ผี ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ"มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ"มทุน
บริ ษัทฯ จะนําเงินทีได้ จากการเพิมทุนในครังg นี gมาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัท
ย่อย และ/หรื อ เพือใช้ ในการขยายกิจการในอนาคตของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ บริ ษัทฯ
และ/หรื อ บริ ษัทย่อย มีผลการดําเนินงานทีดีขึ gน รวมถึงเพิมศักยภาพในการแข่งขันของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยใน
ระยะยาว โดยผู้ถือหุ้นทีถือหุ้นสามัญทีเสนอขายให้ แก่บคุ คล หรื อคณะบุคคลในวงจํากัดจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้น
เดิมของบริ ษัทฯ ทุกประการและมีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลจากการดําเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ นับ
จากวันทีมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทีได้ ยืนขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ ว
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ
การเพิมทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทัว ไป (General
Mandate) เป็ นไปเพือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริ ษัทฯ ในอนาคต ทังนี
g g บริ ษัทฯ มีแผนการใช้
เงินทีครอบคลุมถึงการขยายกิจการในอนาคต และการใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ บริ ษัทฯ มีผลการ
ดําเนินงานทีดีขึ gน รวมถึงเพิมศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว
ทังนี
g g เมือพิจารณาถึงเหตุผล ความจําเป็ น แผนการใช้ เงิน และผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ จากการเพิมทุนแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการเพิม
ทุนดังกล่าวมีความจําเป็ นและเหมาะสม
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9. ความรั บผิดชอบของกรรมการ
ในกรณีทีกรรมการของบริ ษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความซือสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริ ษัทฯ ในเรื องทีเกียวกับการเพิมทุน หากการไม่ปฏิบตั หิ น้ าทีดงั กล่าวก่อให้ เกิดความเสียหาย แก่บริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น
สามารถฟ้องเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีนนเป็
ั g นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลทีมีความเกียวข้ องได้ ประโยชน์
ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
g
ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
10. รายละเอียดอื"นใดที"จาํ เป็ นสําหรั บผู้ถือหุ้นเพื"อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิ ารเพิ"มทุน
/จัดสรรหุ้นเพิ"มทุน
- ไม่มี 11. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท" ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ"มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ"มทุน
ขัน; ตอนการดําเนินการ

วันที"

วันประชุมคณะกรรมการครังg ที 3/2560

17 มีนาคม 2560

วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2560 (Record Date)
วันปิ ดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
วันจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และวันจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
การเสนอขายหุ้นแบบมอบอํานาจทัว ไปให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด

3 เมษายน 2560
4 เมษายน 2560
28 เมษายน 2560
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
ภายใน 12 เดือนนับจากวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี gถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ

( นายสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ )
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
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