วันที่ 9 มีนาคม 2564
เลขที่ PW-012/CS 2564
เรื่อง ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการดาเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชาระแล้วของบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง 1. หนังสือของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) เลขที่ PW-009/CS
2564 ลงวั น ที่ 1 มี น าคม 2564 เรื่ อ งการก าหนดวั น ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2564
งดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการ ปี 2563 และการลดทุนโดยลดจานวนหุ้น และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม
ตามทีค่ ณะกรรมการของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ได้มีมติเห็นชอบเรื่องการลดทุนจดทะเบียนในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันเสาร์ที่
27 กุมภาพันธ์ 2564 และให้เสนอวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 8 และ
วาระที่ 9 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณา
และอนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ลงจานวน 52,435,455.80 บาท จากทุนจด
ทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 1,470,000,000.00 บาท ให้ เ หลื อ ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน
1,417,564,544.20 บาท แบ่ ง ออกเป็ น หุ้ น สามั ญ จ านวน 2,025,092,206 หุ้ น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจาหน่ายของ
บริษัท จานวน 74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และอนุมัติการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน
ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจานวน 981,390,838.40 บาท จากทุน
จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 1,417,564,544.20 บาท ให้ เ หลื อ ทุ น จดทะเบี ย นจานวน
436,173,705.80 บาท โดยการลดจานวนหุ้นลงจากเดิมจานวน 2,025,092,206 หุ้น
ลงเหลื อ จ านวน 623,105,294 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 0.70 บาท คิ ด เป็ น
อัตราส่วน 3.25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หากผู้ถือหุ้นรายใด (ยกเว้น รศ.ดร. วิไลลักษณ์
สกุลภักดี) มีเศษหุ้นที่เหลือจากการคานวณหุ้นเก่าแปลงเป็นหุ้นใหม่แล้ว ให้ปัดหุ้นขึ้น
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ทุกกรณี ทั้งนี้ เมื่อจานวนหุ้นใหม่ทั้งหมดมีมากกว่าจานวน 623,105,294 หุ้น ให้ตัดหุ้น
ของ รศ.ดร. วิไลลักษณ์

สกุลภักดี ออกให้พอดีกับจานวนหุ้นใหม่ที่กาหนดไว้ และ

อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
การดาเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชาระแล้วของบริษัทในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัท
เห็นว่าบริษัทควรจะปรับปรุงโครงสร้างทุนเพื่อล้างบัญชีส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมไปพร้อมกันกับ
ช่วงเวลาที่บริษัทกาลังดาเนินการปรับปรุงบริษัทให้มีคุณสมบัติ เพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) เพื่อที่จะ
ทาให้บริษัทมีความพร้อมในด้านโครงสร้างทุน และสามารถที่จะดาเนินการจ่ายเงินปันผลได้ในกรณีที่บริษัทมี
กาไรสะสมจากผลการดาเนินงานที่เป็นกาไรในปีถัดไป ซึ่งเป็นการดาเนินการเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียน
โดยทั่วไปที่ต้องการจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อล้างบัญชีส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมในครั้งนี้ จะ
ส่งผลให้ทุนที่ออกและชาระแล้ว และจานวนหุ้นของบริษั ทลดลง แต่จะไม่กระทบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ของ
บริษัท ซึ่งยังอยู่ทเี่ ท่ากับ 419.58 ล้านบาท ดังที่แสดงในตารางด้านล่าง

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ขั้นตอนที่1
ขั้นตอนที่ 2
ลดทุนจดทะเบียน
ลดทุนด้วยการลดจานวนหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2563 ที่ยังไม่ได้ชาระจานวน จานวน 1,401,986,912 หุ้น
52,435,455.80 บาท
(คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ
(จานวน 74,907,794 หุ้น) 981,390,838.40 บาท)

ทุนจดทะเบียน (บาท)

1,470,000,000.00

1,417,564,544.20

436,173,705.80

ทุนที่ออกและชาระแล้ว (บาท) (1)

1,417,564,544.20

1,417,564,544.20

436,173,705.80

จานวนหุ้นทั้งหมด (หุ้น)

2,100,000,000.00

2,025,092,206.00

623,105,294.00

จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ว (หุ้น)

2,025,092,206.00

2,025,092,206.00

623,105,294.00

ส่วนเกิน (ส่วนต่า) กว่ามูลค่าหุ้นสามัญ (บาท) (2)

(285,000,000.00)

(285,000,000.00)

(0.00)

กาไร (ขาดทุน) สะสม (บาท) (3)

(712,985,907.00)

(712,985,907.00)

(16,595,068.60)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท) (1) + (2) + (3)

419,578,637.20

419,578,637.20

419,578,637.20

ภายหลังจากได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ออก
และเรียกชาระแล้ว ของบริษัท บริษัทจะดาเนินการตามขั้นตอนการลดทุนของบริษัทตามที่ได้กาหนดไว้ตาม
กฎหมายต่อไป
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