
 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ�มทุน 
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป  จํากัด (มหาชน) 

วันที� � มนีาคม ��� 

ขา้พเจา้  บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)    ขอรายงานมติคณะกรรมการครั$ งที& '/)*+,  เมื&อ ). กุมภาพนัธ์ )*+,                
ระหวา่งเวลา 13:30 น. ถึง 15.30 น.  เกี&ยวกบัการเพิ&มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ&มทุนดงัต่อไปนี$   

 �.  การเพิ�มทุน 
  ที&ประชุมคณะกรรมการไดมี้มติให้เพิ&มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก  142,500,000  บาท เป็น 213,750,000 บาท โดยออกหุน้
สามญั จาํนวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที&ตราไวหุ้น้ละ =.)* บาท รวม 71,250,000  บาท โดยเป็นการเพิ&มทุนในลกัษณะดงันี$     

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 
 

มูลค่าที�ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

X      แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั 285,000,000 =.)* 71,250,000 

          การใชเ้งินทุน  หุน้บุริมสิทธิ - - - 
�  แบบมอบอาํนาจทั&วไป หุน้สามญั ..................... ..................... ..................... 
         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... ..................... 

   กรณีการเพิ&มทุนแบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน ใหก้รอกขอ้มูลในลาํดบัถดัไปทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ ).) 

   กรณีการเพิ&มทุนแบบ General Mandate ใหก้รอกขอ้มูลในลาํดบัถดัไปเฉพาะขอ้ ).) ขอ้ , และขอ้ @ 

 �. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  
   �.� แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื3อ และ
ชําระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม )B*,000,000 ) : 1  =.== -  

      
ประชาชน ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
 ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
บุคคลใด ๆ   ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
(ระบ)ุ............ ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
....................... ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
เพื&อรองรับการ ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
แปลงสภาพ/ใช ้ ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
สิทธิของตราสาร ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 
(ระบ)ุ ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 

..................... ..................... ..................... ...................... ............................. ...................... 
 หมายเหตุ  

- ใหก้าํหนดรายชื&อผูถื้อหุ้นที&มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที& ', พฤษภาคม )*+, และกาํหนดวนัจ่าย
ปันผลในวนัที& )* พฤษภาคม )*+,  



 �

- กรณีที&เป็นการจดัสรรหุน้เพื&อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใชสิ้ทธิจองซื$อหุน้ของตราสารต่าง ๆ  เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที&จะซื$อหุน้ ใบแสดงสิทธิในการซื$อหุ้นเพิ&มทุนที&โอนสิทธิได ้ฯลฯ ให้ระบุรายละเอียดของตราสารดงักล่าว 
โดยกล่าวถึงลกัษณะของตราสาร จาํนวนหรือมูลค่าเงื&อนไข และสาระสาํคญัของตราสารดงักล่าวดว้ย (ถา้มี)   
 

2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีที�มีเศษของหุ้น   

  ในกรณีที&มีเศษหุ้นจากการคาํนวณหุ้นปันผล บริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.125  บาท  

    �. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี )*+, ในวนัที& ,= เมษายน )*+,  เวลา '=.==  น. ณ ห้อง จูบิลี& บอลรูม ชั$น '' (Jubilee 

Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูนํ$ า กรุงเทพฯ เลขที& **. ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี  จงัหวดักรุงเทพมหานคร
โดย 

� กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื&อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นตั$งแต่วนัที&................................. จนกว่า
การประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

X  กาํหนดรายชื&อผูถื้อหุ้นที&มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ในวนัที& '+ มีนาคม )*+,  และใหร้วบรวมรายชื&อตาม ม.))* 
ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวนัที&....................-................(วนัทาํการถดัจากวนักาํหนดรายชื&อผูถื้อ
หุน้) 

:. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไข การขออนุญาต (ถา้มี)         
  @.' ยื&นขอจดทะเบียนเพิ&มทุนและจดทะเบียนเปลี&ยนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

        @.) ยื&นขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื&อรับหุน้สามญัเพิ&มทุนจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ปันสามญัเขา้เป็นหลกัทรัพย์
 จดทะเบียน 

�.  วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที�เพิ�ม   

 *.' เพื&อจดัสรรเป็นหุ้นปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เป็นผลตอบแทนการลงทุน  

. ประโยชน์ที�บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 6.1 เพื&อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั โดยไม่ตอ้งจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดทั$งหมด 

 +.) สามารถนาํเงินไปขยายธุรกิจของบริษทัฯ และรักษาสภาพคล่องของบริษทัได ้ 

=. ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 
 I.' บริษทัฯ มีนโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ @= ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและหลงัหักสํารองตามที&

กฎหมายกาํหนด โดยคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นเป็นหลกั เช่น การดาํรงเงินไวเ้พื&อ
ลงทุนในอนาคต หรือเพื&อจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มื หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทัฯ  

 I.) บริษทัฯ จะนาํเงินหุน้ปันผล เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
  I., อื&น ๆ  

>. รายละเอยีดอื�นใดที�จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

   ไม่มี  

 




