
 

 

PPPM/2562-009 

วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 

เร่ือง แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 และการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

2.  แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 

 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของ
บริษัท จ านวน 280,762,672 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 843,813,359 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
563,050,687 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัมิได้ออกจ าหนา่ยจ านวน 280,762,672 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท 

2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดงันี ้ 

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัท จ านวน 381,525,344 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 563,050,687 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
จ านวน 944,576,031 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 381,525,344 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท    

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนของบริษัท 563,050,687  บาท (ห้าร้อยหกสบิสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสบิเจ็ดบาท) 

แบง่ออกเป็น 563,050,687  หุ้น (ห้าร้อยหกสบิสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสบิเจ็ดหุ้น) 

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาท (หนึง่บาท) 

แบง่ออกเป็น    

หุ้นสามญั 563,050,687  หุ้น (ห้าร้อยหกสบิสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสบิเจ็ดหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ -  หุ้น (-)” 
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4. มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์
สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี ้

5. มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 381,525,344 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (RO) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) จดัสรรในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัที่ออกใหม่ โดยเสนอขายในราคา
หุ้นละ 2 บาท โดยปัดเศษของหุ้นทิง้ 

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการ
ถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดงักลา่ว
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ (เกิน
สดัสว่นการถือหุ้น) ของตนตามสดัสว่นการถือหุ้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุน
เหลอืเพียงพอท่ีจะจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นได้อีกตอ่ไป 

(ค) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้ นในครัง้นี ้บริษัทฯ จะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

(ง) ได้ก าหนดให้วนัที่ 14 มิถนุายน 2562 เป็นวนัที่ใช้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (Record Date)  

(จ) อนึ่ง สิทธิในการจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วยงัมีความไม่
แนน่อนจนกวา่จะได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.28 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 114,000,000.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
ให้แก่กลุม่บคุคลในวงจ ากดั (“กลุ่มผู้ซือ้”) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

  (ก) จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 40,000,000 หุ้น ให้แก่ นายมาริษ เอือ้ศิรินเุคราะห์  
  (ข) จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 10,000,000 หุ้น ให้แก่ นายกิตติพงษ์ ธรรมชตุาภรณ์  

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนของบริษัท 944,576,031 บาท (เก้าร้อยสีส่บิสีล้่านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพนัสามสบิเอ็ดบาท) 

แบง่ออกเป็น 944,576,031 หุ้น (เก้าร้อยสีส่บิสีล้่านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพนัสามสบิเอ็ดหุ้น) 

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาท (หนึง่บาท) 

แบง่ออกเป็น    

หุ้นสามญั 944,576,031 หุ้น (เก้าร้อยสีส่บิสีล้่านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพนัสามสบิเอ็ดหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ -  หุ้น (-)” 
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ทัง้นี ้กลุม่ผู้ซือ้ดงักลา่วมิใชบ่คุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยเร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และกลุม่
ผู้ซือ้ตกลงที่จะไมส่ง่บคุคลเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ  

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นแบบที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติก าหนด
ราคาเสนอขายชดัเจน โดยที่ราคาเสนอขายดงักลา่วเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามใน
สีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน นอกจากนี ้แม้บริษัทฯ จะได้รับอนมุตัิจาก
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมตัิจากส านกังาน 
ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ด้วย 

ทัง้นี ้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระนีต้่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั คือ ระหวา่งวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 ถึง 13 มีนาคม 2562 โดยมีราคาเทา่กบั 2.53 
บาท (ข้อมลูจาก SETSMART ตามwww.setsmart.com) 

ในการนี ้หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน บริษัทฯ มีหน้าที่ด าเนินการมิให้กลุ่มผู้ซือ้
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่วเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน กลุ่มผู้ซือ้จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสัง่ห้ามขายดงักล่าวได้ในจ านวน 
ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์  
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

(3) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไป (PP-General 
Mandate) จ านวนไมเ่กิน 50,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึง่คิดเป็นจ านวนประมาณร้อยละ 8.88 ของทนุจด
ทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการมีมติให้มีการเพิ่มทนุดงักลา่ว) โดยจะออกและเสนอขายครัง้
เดียวเต็มจ านวนหรือแตบ่างสว่นก็ได้ โดยเสนอขายในคราวเดียวกนัหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ 

ทัง้นี ้การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บุคคลในวงจ ากดัที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามญั เพิ่มทุนจะต้องมีคุณสมบตัิตาม
หลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี ้(1) เป็นผู้ ลงทุนสถาบันตามนิยามที่ก าหนดไว้ภายใต้ ประกาศคณะกรรมการก ากับ

http://www.setsmart.com/
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หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศ เก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ หรือ (2) เป็นนกัลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่มีฐานะการเงินมัน่คง สามารถลงทุนในบริษัทฯ ใน
ระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และ/หรือ ต้องเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพนัธมิตรทางธุรกิจ 
หรือสามารถให้ค าแนะน าหรือโอกาสทางธุรกิจซึง่สามารถ สง่เสริมผลการด าเนินงานของบริษัท 

(ข) บคุคลในวงจ ากดัจะไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ที่ท าให้เกิดเป็นรายการ
ที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 
(ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะท าการเปิดเผยรายช่ือผู้ลงทนุที่จะ
ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ไป 

(ค) ราคาเสนอขายจะไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ซึ่ง
ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์”) ในช่วงระยะเวลาไม่นอัยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ (ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นดงักลา่วจะ
ย้อนหลงั ไม่เกินกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้พิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควรโดยจะต้องพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้และเพื่อผลประโยชน์
ที่ดีที่สดุของบริษัทฯ  

  นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเสนอขาย และ/หรือ  
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมถึงก าหนดผู้ลงทนุ หลกัเกณฑ์ในการจดัสรรหุ้นในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา 
ราคาเสนอขาย และวิธีการจองซือ้และช าระเงิน 

(ข)  แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และเข้าท ารายการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัการจดัสรรหุ้น สามญัเพิ่มทนุ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัขอบเขตที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ค)  ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นสมควรและเก่ียวข้องกบัหรือมีความจ าเป็นต่อการเสนอ
ขาย และ/หรือ จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าท า ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบค าขอ และ/ หรือ 
เอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นต่อหรือเก่ียวข้องกับการออก เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบค าขอที่
เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัที่เก่ียวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทนุและแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ ให้บริการอื่นๆ และ/หรือ ผู้จดั
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจ าเป็น) 
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(ง)  ติดตอ่ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือน าสง่เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ตราสาร 
และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่
เก่ียวข้อง การเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง และการให้ค าแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
ก าหนดเง่ือนไขรายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรร 

(จ)  ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากับดูแลที่เ ก่ียวข้อง เช่น 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบคุคลหรือ
หนว่ยงานอื่นที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

(ฉ)  กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นต่อหรือเก่ียวข้องกบัการด าเนินการเสนอขายและจัดสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

ในการนี ้บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ RO, PP และ PP-General Mandate ตาม 
ล าดบั รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ และแบบรายงานการเพิ่มทนุ 
(F 53-4)  

ทัง้นี ้การจดัสรรและวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม 
(Rights Offering) จะเกิดก่อนการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้บคุคลในวงจ ากดัแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ 
(PP) และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (PP-General Mandate) 

สาเหตหุลกัที่ บริษัทฯ ไมอ่อกหุ้นเพิ่มทนุในรูปแบบหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 980 ล้านหนว่ยมลูคา่รวม 
980 ล้านบาท นัน้ เนื่องจากการท าธุรกรรมการร่วมทนุกบั Rich Partners Co., Ltd (RP) ในโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการช่ือ Riverside Tower เลือ่นเวลาการลงทนุออกไปจากช่วงไตรมาส 4 ของ
ปี 2561 เป็นประมาณคร่ึงปีแรกของปี 2562  

อนึง่ การระดมทนุต้องเป็นไปตามวตัถปุระสงค์การใช้เงิน โดยการ Matching Sources of Fund และ 
Uses of Fund ดงันัน้ กรณีที่ Uses of Fund เลือ่นเวลาออกไป บริษัทฯ จึงเปลีย่นแปลงรูปแบบการระดมทนุ เพื่อไมใ่ห้เกิด
ต้นทนุทางการเงิน (Cost of Financing) ที่ไมจ่ าเป็น ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่
ก าหนดไว้ในมติเดมิไมเ่หมาะสมกบัสภาพตลาดการเงิน ณ ปัจจบุนั 

นอกจากนี ้จากเหตผุลเดียวกนั ในปี 2562 ในช่วงไตรมาส 3 บริษัทฯ มีความต้องการกระแสเงินสดเพื่อ
ช าระคืนหุ้นกู้ ซึ่งเป็น Uses of Fund ที่มีก าหนดเวลาชัดเจน ดงันัน้ เพื่อให้สามารถ Matching Sources and Uses of 
Fund บริษัทฯ จ าเป็นต้องมี Sources of Fund ที่มีก าหนดเวลาชดัเจนเช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการระดมทนุโดยการ ยกเลิก การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 
(TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”)  และ
เปลีย่นเป็นการออกหุ้นเพิ่มทนุเพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) แทน 

6. มีมติอนุมตัิให้เปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 โดยเพิ่มวาระซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนัน้ ระเบียบวาระการ
ประชมุในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 จะเปลีย่นแปลงเป็นดงันี ้  
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วาระที ่1  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2561 และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่
ผา่นมา 

วาระที่ 2 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผา่นการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชี 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระประจ าปี 2562 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2562 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 
วาระท่ี 8  พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เร่ืองวตัถปุระสงค์ของ

บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 

จดทะเบียนของบริษัท 
วาระท่ี 11    พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 

จดทะเบียนของบริษัท 
วาระท่ี 13     พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการ

ถือหุ้น (RO) 
วาระท่ี 14 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้บคุคลในวงจ ากดัแบบก าหนด

วตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ (PP) 
วาระท่ี 15 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบ

อ านาจทัว่ไป (PP-General Mandate) 
วาระท่ี 16 พิจารณาเร่ืองอื่น (ถ้ามี) 
   
ทัง้นี ้วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ยงัคงเป็นวนัที่ 29 

มีนาคม 2562 เช่นเดิม และก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (RO) ในวนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 

ในการนี ้ได้มีมติอนมุตัิให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือผู้ รับ
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณา
และแก้ไขก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
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    ขอแสดงความนบัถือ 

 

(ลงช่ือ)………………………………………  (ลงช่ือ)……………………………………… 

      (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์)   (คณุภทัชรดา จฑุาประทีป) 

                       กรรมการ     กรรมการ  
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สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน  
ของ 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)  

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 6/2562 ของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 
2562 ได้มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัที่ 24 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย 

1.1 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 280,762,672 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
843,813,359 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 563,050,687 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่
ยงัมิได้ออกจ าหน่ายจ านวน 280,762,672 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

1.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 381,525,344 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 944,576,031 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
จ านวนไม่เกิน 381,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

1.3 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ไม่เกินจ านวน 281,525,344 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้ น
สามญัใหม่ (คิดเป็นจ านวนหุ้นที่ใช้ในการจดัสรรทัง้สิน้ 281,525,344 หุ้น) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 
บาท มลูคา่รวมไมเ่กิน 563,050,688 บาท และก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ส าหรับ
การเสนอขายในช่วงวนัท่ี 24 - 28 มิถนุายน 2562 (รวม 5 วนัท าการ) โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 
มิถนุายน 2562 
ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ
จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสดัสว่นตาม
สดัสว่นการถือหุ้น ในราคาเดียวกนัโดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว โดยบริษัทฯ จะด าเนินการ
จัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทัง่ไม่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือหุ้น
รายใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจอง
ซือ้หุ้นเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในครัง้นี ้บริษัทฯ จะขออนมุตัิการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 
ทัง้นี ้การออกและเสนอขายหุ้ นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ 

1.4 การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจ านวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท  
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.28 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 114,000,000.00 บาท โดยเสนอขายแบบ

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
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เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่ (ก) นายมาริษ เอือ้ศิรินุเคราะห์  
จ านวน 40,000,000 หุ้น และ (ข) นายกิตติพงษ์ ธรรมชุตาภรณ์ จ านวน 10,000,000 หุ้น (รวมเรียกว่า 
“กลุ่มผู้ซือ้”) ทัง้นี ้กลุม่ผู้ซือ้ดงักลา่วมิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 21/2551 เ ร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการเก่ียวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และกลุม่ผู้ซือ้ตกลงที่จะไม่สง่บคุคลเข้าด ารงต าแหนง่
เป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ  

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นแบบที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติก าหนดราคาเสนอ
ขายชดัเจน โดยที่ราคาเสนอขายดงักลา่วเป็นราคาที่ไม่ต ่ากวา่มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และไม่
ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 
28 ตลุาคม 2558 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนมุตัิจาก
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี ้แม้บริษัทฯ จะได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ให้เสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจากส านกังาน 
ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ด้วย 

ทัง้นี ้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ 
ย้อนหลงั ไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติเสนอวาระนีต้่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั คือ ระหว่างวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึง 13 มีนาคม 2562 โดยมีราคาเทา่กบั 
2.53 บาท (ข้อมลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

 1.5 การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ไม่เกินจ านวน 50,000,000 
บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) (ซึ่งคิด
เป็นจ านวนประมาณร้อยละ 8.88 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติให้มีการเพิ่มทุนดงักล่าว) โดยจะออกและเสนอขายครัง้เดียวเต็มจ านวนหรือแต่
บางสว่นก็ได้ โดยเสนอขายในคราวเดียวกนัหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ 
ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
ต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บคุคลในวงจ ากดัที่จะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั เพิ่มทนุจะต้องมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ข้อ

ใดข้อหนึ่ง ดงันี ้(1) เป็นผู้ลงทนุสถาบนัตามนิยามที่ก าหนดไว้ภายใต้ ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศ 
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือ (2) เป็นนกัลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมัน่คง สามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ 

http://www.setsmart.com/
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และ/หรือ ต้องเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือ
สามารถให้ค าแนะน าหรือโอกาสทางธุรกิจซึง่สามารถ สง่เสริมผลการด าเนินงานของบริษัท 

(ข) บคุคลในวงจ ากดัจะไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทท่ีท าให้เกิดเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกัน (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ทัง้นี ้บริษัทจะท าการเปิดเผยรายช่ือผู้ลงทนุที่จะได้รับการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุตอ่ไป 

(ค) ราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลใน
วงจ ากดั ซึง่ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ที่ท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการ
ติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ (ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นดงักลา่วจะ
ย้อนหลัง ไม่เกินกว่า 3 วันท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ ลงทุน) โดยให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควรโดย
จะต้องพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้และเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัทฯ 

1.6 การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจด าเนินการตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเสนอขาย และ/หรือ การจดัสรร

หุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมถึงก าหนดผู้ลงทนุ หลกัเกณฑ์ในการจดัสรรหุ้นในคราวเดียวหรือหลาย
คราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย และวิธีการจองซือ้และช าระเงิน 

(ข)  แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และเข้าท ารายการตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทุน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับขอบเขตที่ได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ค)  ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นสมควรและเก่ียวข้องกบัหรือมีความจ าเป็นต่อการเสนอขาย และ/
หรือ จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุซึง่รวมถึงการเจรจา เข้าท า ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเดิมแบบ
ค าขอ และ/ หรือ เอกสารใด ๆ ท่ีจ าเป็นต่อหรือเก่ียวข้องกบัการออก เสนอขาย หรือจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ และการยื่นแบบค าขอที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับที่เก่ียวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อ
กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้
ให้บริการอื่นๆ และ/หรือ ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจ าเป็น) 

(ง)  ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือน าสง่เอกสารที่เก่ียวข้อง ตราสาร และ/หรือ 
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สญัญาที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทรวมถึงการแก้ไข
เพิ่มเติม สารสนเทศที่เก่ียวข้อง การเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง และการให้ค าแถลงการณ์และ
แจ้งรายงานตา่ง ๆ กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และก าหนดเง่ือนไขรายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการ
เสนอขายและจดัสรร 

(จ)  ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัท 

(ฉ)  กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นต่อหรือเก่ียวข้องกบัการด าเนินการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ 

 
ตารางสรุปการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถอืหุ้นเดิมและบุคคลในวงจ ากัด 
 

ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเปรียบเทยีบกับจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว 
ณ ปัจจุบัน หลังการเพิ่มทุน 

RO และ PP 
หลังการเพิ่มทุน 
RO, PP และ PP-
General Mandate 

จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว ณ ปัจจบุนั 563,050,687  62.94% 59.61% 
จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 281,525,344 50.00% 31.47% 29.80% 
จดัสรรให้กบับคุคลในวงจ ากดั นายมาริษ เอือ้ศิรินเุคราะห์ 40,000,000 7.10% 4.47% 4.23% 
จดัสรรให้กบับคุคลในวงจ ากดั นายกิตติพงษ์ ธรรมชตุาภรณ์ 10,000,000 1.78% 1.12% 1.06% 
จดัสรรให้กบับคุคลในวงจ ากดั (General Mandate PP) 50,000,000 8.88%  5.29% 

รวมจ านวนหุ้นทัง้หมดหลังจากการออกและจัดสรร 944,576,031  100.00% 100.00% 

 
2. ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจ ากัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

2.1 ก าหนดรายชื่อบุคคลในวงจ ากัดผู้ได้รับจัดสรรหุ้น เป็นดังนี ้

 
 
  
 
 

 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในวงจ ากดั 
(1) ชื่อ: นายมาริษ เอือ้ศิรินเุคราะห์   

ที่อยู่ : 1530/11 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร  
อาชีพ/ประสบการณ์:  
เป็นนกัธุรกิจที่มีกิจการหลกัของครอบครัว ได้แก่ ธุรกิจขายวสัดกุ่อสร้าง และรับเหมาก่อสร้าง

รายช่ือ จ านวนหุ้นที่จัดสรร  
(หุ้น) 

ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

นายมาริษ เอือ้ศิรินเุคราะห์   40,000,000 2.28 91,200,000 
นายกิตติพงษ์ ธรรมชตุาภรณ์ 10,000,000 2.28 22,800,000 

รวม 50,000,000  114,000,000 
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มายาวนาวกว่า 40 ปี ภายหลงัได้เข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์กับกลุม่นกัธุรกิจชัน้น าหลาย
ราย ซึ่งการลงทนุดงักลา่วประกอบด้วย โครงการคอนโดมีเนียม โรงแรม ฯลฯ อีกทัง้ยงัมีการ
ลงทนุในร้านอาหารอีกหลายแหง่ 
ประเภทของผู้ลงทุน: 
เป็นผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ที่ กจ. 4/2560 เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทนุ
รายใหญ่ ซึง่หมายถึง บคุคลธรรมดาซึง่นบัรวมกบัคูส่มรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

(ก) มีสนิทรัพย์สทุธิตัง้แต่ 70 ล้านบาทขึน้ไป  ทัง้นี ้ สนิทรัพย์ดงักลา่วไมน่บัรวมมลูคา่
อสงัหาริมทรัพย์ซึง่ใช้เป็นท่ีพกัอาศยัประจ าของบคุคลนัน้ 

(ข) มีรายได้ตอ่ปีตัง้แต ่ 10 ล้านบาทขึน้ไป หรือในกรณีที่ไมน่บัรวมกบัคูส่มรสแล้วมีรายได้
ตอ่ปีตัง้แต ่7 ล้านบาทขึน้ไป 

(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตัง้แต่ 25 ล้านบาท 
ขึน้ไป หรือในกรณีที่นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวตัง้แต่ 50 
ล้านบาทขึน้ไป 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: 
ไมม่ี 
ความสัมพันธ์กับบุคคลในวงจ ากัดรายอื่น: 
นายมาริษ เอือ้ศิรินเุคราะห์ ไม่ได้เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ของบุคคลใน
วงจ ากดัรายอื่น 

(2) ชื่อ: นายกิตติพงษ์ ธรรมชตุาภรณ์ 
ที่อยู่ : 99/494 ซอยราษฎร์พฒันา 22 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 
อาชีพ/ประสบการณ์:  
เป็นผู้บริหารระดบัสงูของสายงาน Supermarket กลุม่ The Mall Group ซึง่มีศกัยภาพในการ
ช่วยขยายงานเเละให้ค าเเนะน าด้านการตลาดของธุรกิจอาหาร สตัวเลีย้งของบริษัทฯ ทัง้นี ้
จะไมไ่ด้เข้ามาเป็นผู้บริหาร รวมถึงจะไมไ่ด้เข้ามาเป็นกรรมการและทีป่รึกษาของบริษัท 
ประเภทของผู้ลงทุน: 
เป็นผู้ ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
ที่ กจ. 4/2560 เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทนุ
รายใหญ่ ซึง่หมายถึง บคุคลธรรมดาซึง่นบัรวมกบัคูส่มรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้
(ก) มีสินทรัพย์สทุธิตัง้แต่ 50 ล้านบาทขึน้ไป  ทัง้นี ้สินทรัพย์ดงักล่าวไม่นบัรวมมลูค่า

อสงัหาริมทรัพย์ซึง่ใช้เป็นท่ีพกัอาศยัประจ าของบคุคลนัน้ 
(ข) มีรายได้ตอ่ปีตัง้แต ่4 ล้านบาทขึน้ไป 
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตัง้แต่ 10 ล้านบาท 

ขึน้ไป หรือในกรณีที่นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวตัง้แต่ 20 
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ล้านบาทขึน้ไป 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: 
ไมม่ี 
ความสัมพันธ์กับบุคคลในวงจ ากัดรายอื่น: 
นายกิตติพงษ์  ธรรมชุตาภรณ์  ไม่ ไ ด้ เ ป็นบุคคลที่ เ ก่ียว ข้องตามมาตรา 258 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ของ
บคุคลในวงจ ากดัรายอื่น 

 
3. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิจากการเพิ่มทุน 

บริษัทฯ มีวตัถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ ทัง้ในด้านการด าเนินงานและด้าน
เงินทนุ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุไปใช้ในการ (1) ช าระคืนหนีส้ินต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น หุ้นกู้  
เป็นต้น (2) ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ และ (3) ใช้ในการขยายธุรกิจผลิตอาหารสตัว์ไปยงัตลาดตา่งประเทศ ซึ่งจะ
สง่ผลให้บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งและผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ความต้องการใช้กระแสเงนิสดของบริษัทฯ (Uses of Fund)  

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการใช้เงิน (Uses of Fund) ในปี 2562 - 2563 รวมทัง้สิน้ประมาณ 4,150 ล้าน
บาท ซึง่แบง่เป็นรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1.1 ความต้องการใช้เงินเพื่อช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน (Debt Repayment) จ านวนรวมประมาณ 2,000 
ล้านบาท ซึง่สามารถช าระทัง้หมดหรือบางสว่น ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

(ก) ช าระคืนหนีส้ินระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน มลูค่าประมาณ 550 ล้านบาท สามารถช าระบางสว่น ซึ่ง
ขึน้อยูก่บัการสอบทานวงเงินในเดือนมีนาคม 2562 

(ข) ช าระคืนตัว๋แลกเงินระยะสัน้ (Bill of Exchange) มลูค่าประมาณ 80 ล้านบาท สามารถช าระบางสว่น 
ซึง่ขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของผู้ลงทนุวา่จะ Roll Over ตัว๋แลกเงินระยะสัน้หรือไม ่

(ค) ช าระคืนหุ้นกู้  (Bond) ที่ครบก าหนดมลูคา่ประมาณ 730 ล้านบาท บริษัทฯ ต้องมีเงินสดรองรับ (Good 
Fund) เพื่อการช าระหุ้นกู้ เดิมที่ครบก าหนดก่อนแล้วจึงจะสามารถออกหุ้นกู้ ใหมม่าทดแทน 

(ง) ช าระคืนวงเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มลูคา่ประมาณ 640 ล้านบาท ลว่งหน้าเพื่อปลดภาระค า้
ประกนัทรัพย์สนิบางสว่น หรือ ทัง้หมด 

3.1.2 ความต้องการใช้เงินเพื่อการด าเนินงานของกิจการ จ านวนรวมประมาณ 650 ล้านบาท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
(จ) เงินทนุหมนุเวียนในกิจการจากแผนการด าเนินงานปกติ มลูค่าประมาณ 450 ล้านบาท (ลกูหนีก้ารค้า 

+ สนิค้าคงเหลอื – เจ้าหนีก้ารค้าตามงบการเงิน + เจ้าหนีก้ารค้าผิดปกติ (Over Due)) 
(ฉ) เงินทุนหมุนเวียนในกิจการจากแผนการขยายกิจการ มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท (เตรียมการไว้

ส าหรับแผนขยายยอดขายไปยงัภมูิภาค CLMV และวงเงินธนาคารท่ีอาจจะลดลง) 
3.1.3 ความต้องการใช้เงินเพื่อลงทนุในโครงการตา่งๆ (Capital Expenditure) จ านวนรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท 

(ช) เงินลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ มลูคา่ประมาณ 911.83 ล้านบาท 
(ซ) เงินลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัการผลติและจ าหนา่ยอาหารสตัว์ (ทัง้ในและตา่งประเทศ) 
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(ฌ) เงินลงทนุในธุรกิจใหมท่ี่ บริษัทฯ เห็นวา่ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
3.2 แหล่งที่มาของเงนิทุน (Sources of Fund) 

บริษัทฯ มีแผนระดมเงินทนุจากแหลง่ที่มาของเงินทนุ (Sources of Fund) ในปี 2562 - 2563 ทัง้สิน้ ดงัตอ่ไปนี ้
3.2.1 ออกหุ้นกู้  (Bond) ใหม่ในไตรมาส 1 มูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท เพื่อ (ก) ช าระคืนหนีส้ินระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน (ช าระคืนบางส่วน) (ข) ช าระคืนตั๋วแลกเงินระยะสัน้ (บางส่วนหรือทัง้หมด) ซึ่งปัจจุบันส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ได้พิจารณาอนมุตัิ filing หุ้นกู้ เรียบร้อยแล้ว  

3.2.2 ออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในไตรมาส 2 มูลค่าไม่เกิน 563 ล้านบาท เพื่อช าระคืน (ค) 
หุ้นกู้ที่ครบก าหนดมลูคา่ประมาณ 730 ล้านบาท (บางสว่น) 

หุ้นกู้มลูคา่ประมาณ 730 ล้านบาท มีรายละเอียดดงันี ้

 จ านวน 260.5 ล้านบาท ครบก าหนดเดือนกรกฏาคม 2562 

 จ านวน 319.5 ล้านบาท ครบก าหนดเดือนสงิหาคม 2562 

 จ านวน 134.0 ล้านบาท ครบก าหนดเดือนกนัยายน 2562 
3.2.3 ออกหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) แบบเฉพาะเจาะจงจ านวนประมาณ 114 ล้านบาท

ส าหรับช าระคืน (ค) หุ้นกู้ที่ครบก าหนดสว่นท่ีเหลอื (บางสว่น) 
3.2.4 กระแสเงินสดจากการจ าหนา่ยทรัพย์สนิ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพจ านวน 15 โครงการ

ทัง้นีบ้ริษัทจะได้รับเงินสว่นที่เหลืออีกจ านวน 4,600 ล้านเยน (ซึ่งคิดเป็นประมาณ 1,315.74 ล้านบาท) (หกัเงิน
มดัจ า) ตามสญัญาจะซือ้จะขายซึง่ได้ขยายเวลาเป็นวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 ส าหรับช าระคืน (ง) วงเงินกู้ ระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน มลูค่าประมาณ 640 ล้านบาท ลว่งหน้าเพื่อปลดภาระค า้ประกนัทรัพย์สินบางสว่น หรือ 
ทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืน าไปช าระคืนหนีส้นิตามข้อ 3.1.1 
ภายใต้สญัญาเงินกู้ดงักลา่ว บริษัทต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบใุนสญัญา เช่น การ
ด ารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุ ซึง่ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการเจรจาผอ่นผนักบัธนาคารผู้ ให้กู้  เนื่องจากบริษัท
ไม่สามารถด ารงอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นทนุตามที่ระบไุว้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทเช่ือว่าเหตกุารณ์
ดงักลา่วจะไมเ่กิดผลเสยีหายที่เป็นสาระส าคญัตอ่บริษัท เนื่องจากฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่ธนาคารผู้ให้กู้จะผอ่นผนั
การผิดเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ ให้แก่บริษัทฯ 

3.2.5 ออกหุ้นกู้ ใหม่ (Bond) ในไตรมาส 2 - 3 ส าหรับช าระคืนหนีส้ิน refinance หุ้นกู้ เดิมจ านวนประมาณ 730 ล้าน
บาท เนื่องจากออกหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในข้อ 3.2.2 ไม่เพียงพอ ตามข้อ 3.1.1 และใช้
เงินเพื่อการด าเนินงานของกิจการตามข้อ 3.1.2 และสว่นท่ีเหลอืใช้เงินเพื่อลงทนุในโครงการตา่งๆ ตามข้อ 3.1.3 

3.2.6 ออกหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตาม General Mandate1 ทีส่ ารองไว้ส าหรับกรณีที่
กระแสเงินสดไมเ่พียงพอตามความจ าเป็น 

                                                           
1 สาเหตทุี่บริษัทฯ เลือกออกหุ้นเพ่ิมทนุให้กบับคุคลในวงจ ากดัแบบ General Mandate เพ่ือให้เป็นแหล่งเงินทุนส ารอง กรณีที่บริษัทฯ ไม่
สามารถระดมทนุโดยวิธีอ่ืนๆ ซึง่ลกัษณะการระดมทนุจะเป็นการทยอยระดมทนุตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลา 12 เดือนจนถึงเดือนมีนาคม 2563 อนึ่ง 
หากระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุให้กบับคุคลในวงจ ากดัแบบ General Mandate ไมส่ามารถออกได้ทนัความต้องการใช้เงิน 
(Uses of Fund) ที่ก าหนด บริษัทฯ อาจใช้วิธีระดมทนุระยะสัน้อ่ืนๆ (Bridge Financing) เชน่ การออกตัว๋แลกเงินระยะสัน้ เพ่ือมาทดแทนแล้ว
จงึน ากระแสเงินสดจากการออกหุ้นเพ่ิมทนุมาช าระหนีร้ะยะสัน้ดงักลา่ว 
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อนึง่ การน ากระแสเงินสดไปลงทนุ บริษัทฯ คณะกรรมการมีนโยบายวา่ บริษัทฯ ต้องสามารถรักษาอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่น
ของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ตามค านิยามของข้อก าหนดสทิธิในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงัตอ่ไปนี ้
 
ค านิยาม 
ผู้ออกหุ้นกู้จะด ารงไว้ซึง่อตัราสว่นของ "หนีส้ินสุทธิ" ตอ่ "ส่วนของผู้ถอืหุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) ในอตัราสว่นไม่
เกิน 3:1 ณ วนัสิน้งวดบญัชีรายไตรมาสหรือวนัสิน้ปีบญัชี ของผู้ออกหุ้นกู้  
 
เพื่อวตัถปุระสงค์ของการค านวณอตัราสว่นตามที่ระบไุว้ในค านิยามให้ค าจ ากดัความตามที่ระบไุว้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

"งบการเงนิรายไตรมาส"  หมายถึงงบการเงินรวมรายไตรมาสของผู้ ออกหุ้นกู้ ที่ผู้ สอบ
บัญชีได้สอบทานแล้ว ( reviewed but unaudited quarterly 
financial statements) ที่ได้จดัสง่ให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต.ในแต่
ละไตรมาส  

"งบการเงนิรวมประจ าปี"  หมายถึง งบการเงินรวมประจ าปีของผู้ ออกหุ้นกู้ ที่ได้รับการ
ตรวจสอบแ ล้ว  ( audited consolidated annual financial 
statements) ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. ในแตล่ะปี  

"หนีส้ินสุทธิ" (Net Debt)  หมายถึง หนีส้ินรวมในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ ตามตัว
เลขที่ปรากฏในงบการเงินรวมรายไตรมาส หรืองบการเงินรวม
ประจ าปีของผู้ออกหุ้นกู้  (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่รวมถึงหนีใ้นทาง
การค้าปกติ (Trade Payable Debts)  

"ส่วนของผู้ถอืหุ้น"   (Shareholders' Equity) หมายถึง จ านวนรวมของสว่นของผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ตาม
ตวัเลขที่ปรากฏในงบการเงินรวมรายไตรมาส หรืองบการเงิน
รวมประจ าปีของผู้ออกหุ้นกู้  (แล้วแตก่รณี) 

 
4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม 
 4.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้น (Control Dilution) 
 การออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นไม่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ณ 

วนัท่ีออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
 4.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบตอ่ราคาหุ้นส าหรับการออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น   = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) 
  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยที ่   
ราคาตลาด = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นย้อนหลงั ไม่น้อยกว่า 7 วนั

ท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2562 ซึ่งมี
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มติพิจารณาและอนมุตัิการออก (ระหว่างวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 
– 13 มีนาคม 2562) (ข้อมลูจาก SETSMART) เทา่กบั 2.53 บาท 
 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญั
แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ x จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม) 

  จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
 = (2.53*563,050,687)+( 2*281,525,344) 
  563,050,687 + 281,525,344 

 = 1.75 
 

ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น = ร้อยละ 30.83 

 4.3 ผลกระทบต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) 
บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิ 
 

5. ผลกระทบที่ มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัดโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 

5.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้น (Control Dilution) 

  การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  

=                     จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้นี ้
 จ านวนหุ้นทีช่ าระคา่หุ้นเต็มจ านวน + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้นี ้

 
=     50,000,000 
                     563,050,687 + 50,000,000 

= ร้อยละ 8.16 (การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในครัง้นี ้สง่ผลให้สทิธิ
การออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ลดลงในอตัราร้อยละ 8.16) 

  

5.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

  ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น (Price Dilution)  

  =  = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) 
  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
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5.3 ผลกระทบต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) 

 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิ 

 
6. ผลกระทบที่ มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน

วงจ ากัด (Private Placement) แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
การออกและเสนอขายหุ้ นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ในครัง้นี ้เนื่องจากยงัไม่ได้ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นจึงยงัไม่สามารถค านวณผลกระทบต่อราคาหุ้น
ได้ อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ้ นจะไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ  
ทจ. 72/2558 ซึ่งราคาตลาดคือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่
น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกัน ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ ดงันัน้ 
ราคาเสนอขายหุ้นจึงไมม่ีผลกระทบตอ่ราคาหุ้นอยา่งมีนยัส าคญั 

 
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 7.1 เหตุผล และความจ าเป็นของการเพิ่มทุน  

 เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทนุได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ 
เพื่อใช้ในการ (1) ช าระคืนหนีส้ินต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น หุ้นกู้  เป็นต้น (2) ใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนใน

โดยที ่   

ราคาตลาด = 
 

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นย้อนหลงั ไม่น้อยกว่า 7 วนัท า
การติดต่อกันแต่ไม่เ กิน 15 วันท าการติดต่อกัน  ก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 2562 (ระหวา่ง
วันที่  21 กุมภาพัน ธ์  2562 ถึ ง  13 มี นาคม 2562)  ( ข้ อมูลจาก 
SETSMART) เทา่กบั 2.53 บาท 
 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญั
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั x จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่บคุคลใน

วงจ ากดั) 
  จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
 = (2.53*563,050,687)+(2.28*50,000,000) 
  563,050,687 + 50,000,000 

 = 2.51 

ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น = ร้อยละ 0.81 
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กิจการ และ (3) ใช้ในการขยายธุรกิจผลิตอาหารสตัว์ไปยงัตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ  
มีสภาพคลอ่งและผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ 

 7.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทุน  
7.2.1 บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจาก

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562 

7.2.2 บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้ นให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 
เดือนหลงัจากวนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ (ภายในเดือนมิถนุายน 2562) 

7.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่
จะด าเนินการ รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความสมเหตสุมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทนุในครัง้นีต้ามที่กลา่ว
ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่การเพิ่มทนุในครัง้นีม้ีความสมเหตสุมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่บริษัทฯ บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 500 – 1,000 ล้านบาท 
เพื่อน ามาใช้ในการ (1) ช าระคืนหนีส้ินต่างๆ ของบริษัท เช่น หุ้นกู้  เป็นต้น (2) ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน
ในกิจการ และ (3) ใช้ในการขยายธุรกิจผลิตอาหารสตัว์ไปยงัตลาดต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ  
มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึน้ โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุนแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัเป็นวิธีการระดมทนุ
ที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงานติดลบ จากงบการเงินสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ทัง้นี ้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้
จะท าให้บริษัทฯ สามารถระดมทนุได้จ านวนเงินประมาณ 500 – 1,000 ล้านบาท จะท าให้บริษัทมีเงิน
เพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจที่วางไว้ และช าระคืนหุ้นกู้ ได้ 

7.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ 

การเพิ่มทนุดงักลา่วจะช่วยสง่เสริมให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะ
สง่ผลให้บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งและผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ เพื่อให้บริษัทฯ มีศกัยภาพในการแข่งขนั
กบัผู้ประกอบการรายอื่นในอตุสาหกรรม นอกจากนี ้การเพิ่มทนุดงักลา่วจะสง่ผลดีต่อการเติบโต และ
เพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ 
รวมถึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้และมีสถานภาพทางการเงินและฐานทนุท่ีมัน่คง ซึง่
จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 7.5 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายให้แก่นกัลงทุนที่เป็นผู้
ลงทนุรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทนุรายใหญ่ ที่นอกจากมีศกัยภาพด้านเงินทนุแล้ว ยงัมีประสบการณ์ ความรู้ 
ความช านาญในธุรกิจอาหาร ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงประสบการณ์ ความรู้ ความ
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ช านาญ และค าแนะน าต่างๆ ในการบริหารจดัการ การท าการตลาด และขยายเครือข่ายทางธุรกิจ อีกทัง้ยงั
เป็นการเอือ้ประโยชน์ในการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการเช่ือมต่อและสายสมัพันธ์ของบุคคลใน
วงจ ากดักบัคูค้่าและผู้ประกอบการในธุรกิจตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจผลติอาหารสตัว์ด้วย  

ในด้านมูลค่าการลงทุน ผู้ ถือหุ้นใหญ่พิเศษและผู้ ถือหุ้นใหญ่กลุ่มนีย้งัได้แจ้งความจ านงในการเข้าซือ้หุ้น
ของบริษัทฯ ในราคาที่สงูกวา่ราคาเสนอขายให้กบักลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ซึง่การตกลงซือ้หุ้นของ
บริษัทฯ ในราคาสงูดงักล่าว (1) จะส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ โดยรวม เนื่องจากแสดงให้เห็นถึง
ความเช่ือมัน่/ความไว้วางใจในกิจการของบริษัทฯ และความเป็นไปได้ของแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในอนาคต (2) จะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพียงพอส าหรับการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ และการด ารง
อตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทฯ อีกทัง้ (3) การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดัยงัจะมีความแนน่อนที่จะได้รับเงินทนุมากกวา่การระดมทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมอีกด้วย ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการระดมทุน
โดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด มีความเหมาะสม มากกว่าการจัดหาเงินทุนด้วย
วิธีการอื่น เช่น การกู้ ยืมเงิน เป็นต้น เนื่องจากการกู้ยืมเงินอาจท าให้บริษัทฯ ต้องแบกรับภาระหนีเ้พิ่มขึน้ 
หรืออาจประสบปัญหาไม่สามารถกู้ ยืมเงินได้ในจ านวนที่ต้องการเนื่องจากปัญหาเก่ียวกับการด ารง
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัทฯ 

 7.6 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดและที่มาของการ
ก าหนดราคาเสนอขายดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทท่ีจะเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้หุ้นละ 2.28 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม 
เนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่ามลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหมต่่อบคุคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2558 (และที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ี
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั คือระหว่าง 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึง 13 มีนาคม 2562 
โดยมีราคาเทา่กบั 2.53 บาท (ข้อมลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

8. ค ารับรองของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น
สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และหากการไมป่ฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไป
โดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้ นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

http://www.setsmart.com/
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บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

ลายมือช่ือ   

    (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์) 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

 

ลายมือช่ือ   

        (คณุภทัชรดา จฑุาประทีป) 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
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(F 53-4)  

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 14 มีนาคม 2562 

ข้าพเจ้า บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 15.00 น.ถึง 18.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ

ดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562พิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้

1.1 พิจารณาอนุมัติลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 280,762,672 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 

843,813,359 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 563,050,687 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัมิได้ออกจ าหน่าย

จ านวน 280,762,672 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

1.2 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 381,525,344 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม

จ านวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 944,576,031 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 

381,525,344 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั ไม่เกิน 331,525,344 1.00 331,525,344.00 

การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั ไม่เกิน 50,000,000 1.00 114,000,000.00 

(General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 กรณีการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถดัไปทกุข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 

 กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถดัไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และช าระเงนิค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม ไมเ่กิน 
281,525,344 

2 หุ้นสามญั
เดิม: 1 หุ้น
สามญัใหม ่

2.00 บาทต่อหุ้น 
คิ ด เ ป็ น มู ล ค่ า 
563,050,688 
บาท 

วนัท่ี 24 - 28 
มิถนุายน 2562  
(รวม 5 วนัท า

การ) 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
ด้านลา่ง 

นายมาริษ เอือ้ศิรินเุคราะห์ ไมเ่กิน 
40,000,000  

- 2.28 บาทตอ่หุ้น 

คิ ด เ ป็ นมู ลค่ า 
68,400,000.00 
บาท 

ตามที่บริษัทจะ
ประกาศให้
ทราบตอ่ไป 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
ด้านลา่ง  

นายกิตติพงษ์ ธรรมชตุาภรณ์ ไมเ่กิน 
10,000,000  

- 2.28 บาทตอ่หุ้น 

คิ ด เ ป็ นมู ลค่ า 
45,600,000.00 
บาท 

ตามที่บริษัทจะ
ประกาศให้
ทราบตอ่ไป 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
ด้านลา่ง  

รวม ไม่เกิน 
381,525,344 

 

หมายเหต ุที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 6/2562 ของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 

2562 ได้มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัที่ 24 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตัิ

ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัท จ านวน 381,525,344 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จ านวน 944,576,031 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 381,525,344 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท    

2. มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ให้แก่ ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วน (RO) โดยมี

รายละเอียดดงันี ้
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(ก) จัดสรรในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัที่ออกใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2 

บาท โดยปัดเศษของหุ้นทิง้ 

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นใน

รอบแรกแล้ว บริษัทฯ จtด าเนินการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุที่เหลืออยู่ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่

แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสดัส่วนการถือหุ้น) ของตน

ตามสดัสว่นการถือหุ้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือเพียงพอที่จะจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้น

ได้อีกตอ่ไป 

(ค) ในกรณีที่มีหุ้ นเหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนของผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ตาม

สัดส่วนการถือหุ้ นในครัง้นี ้บริษัทฯ จะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

(ง) ได้ก าหนดให้วนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 เป็นวนัท่ีใช้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจองซือ้

หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (Record Date)  

(จ) อนึ่ง สิทธิในการจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอน

จนกวา่จะได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.28 บาท คิดเป็นมลูค่าไม่

เกิน 114,000,000.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่กลุม่บคุคลในวงจ ากดั (“กลุ่มผู้ซือ้”) โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้ 

 (ก) จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 40,000,000 หุ้น ให้แก่ นายมาริษ เอือ้ศิรินเุคราะห์  

 (ข) จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 10,000,000 หุ้น ให้แก่ นายกิตติพงษ์ ธรรมชตุาภรณ์  

ทัง้นี ้กลุม่ผู้ซือ้ดงักลา่วมิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ

ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยเร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และกลุม่ผู้ซือ้ตก

ลงที่จะไมส่ง่บคุคลเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ  

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นแบบท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติก าหนดราคาเสนอ

ขายชดัเจน โดยที่ราคาเสนอขายดงักลา่วเป็นราคาที่ไมต่ ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 

ของราคาตลาด ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจด

ทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 
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72/2558”) และต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี ้แม้บริษัทฯ จะได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้

ถือหุ้นให้เสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามที่

ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ด้วย 

ทัง้นี ้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทยย้อนหลงัไม่น้อยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนัแตไ่ม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมี

มติเสนอวาระนีต้อ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลใน

วงจ ากดั คือ ระหวา่งวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 ถึง 13 มีนาคม 2562 โดยมีราคาเทา่กบั 2.53 บาท (ข้อมลูจาก SETSMART 

ตามwww.setsmart.com) 

ในการนี ้หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัทฯ มีหน้าที่ด าเนินการมิให้กลุม่ผู้ซือ้ขายหุ้นสามญั

เพิ่มทุนดังกล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาด

หลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวันที่หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาด

หลกัทรัพย์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน กลุม่ผู้ซือ้จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขายดงักลา่วได้ในจ านวนร้อย

ละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2.1.1 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

 กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดทิง้และตดัหุ้นจดทะเบียนที่จ าหนา่ยไมไ่ด้ 

2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม หุ้นสามญั - - - 

 หุ้นบริุมสิทธิ - -  

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ หุ้นสามญั - - - 

ใช้สทิธิของใบแสดงสิทธิในการ หุ้นบริุมสิทธิ - -  
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จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ 

ซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสทิธิได้  - -  

ประชาชน หุ้นสามญั - - - 

 หุ้นบริุมสิทธิ - -  

บคุคลในวงจ ากดั หุ้นสามญั ไมเ่กิน 
50,000,000 

ประมาณร้อยละ 
8 

โปรดพิจารณาหมายเหตดุ้านลา่ง 

 หุ้นบริุมสิทธิ    

 1/ ร้อยละตอ่ทนุช าระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate 

หมายเหต ุที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 6/2562 ของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 

2562 ได้มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัที่ 24 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตัิ

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิม่ทนุ 

จดทะเบยีนของบริษัท จ านวน 381,525,344 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 563,050,687 บาท เป็นทนุจดทะเบียน

จ านวน 944,576,031 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ านวน 381,525,344 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท    

(2) มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ่มทนุจ านวนให้แก่บคุคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (PP-General Mandate) จ านวนไมเ่กิน 50,000,000 หุ้น มลู

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งคิดเป็นจ านวนประมาณร้อยละ 8 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัที่ที่ประชมุ

คณะกรรมการมีมติให้มีการเพิ่มทนุดงักลา่ว) โดยจะออกและเสนอขายครัง้เดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางสว่นก็ได้ โดยเสนอ

ขายในคราวเดียวกนัหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

ต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บคุคลในวงจ ากดัที่จะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั เพิ่มทนุจะต้องมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์

ข้อใดข้อหนึง่ ดงันี ้(1) เป็นผู้ลงทนุสถาบนัตามนิยามที่ก าหนดไว้ภายใต้ ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศ เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือ (2) เป็น

นกัลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่มีฐานะการเงินมัน่คง สามารถลงทนุในบริษัทฯ ในระยะปานกลางถึงระยะ
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ยาวได้ และ/หรือ ต้องเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้ค าแนะน า

หรือโอกาสทางธุรกิจซึง่สามารถ สง่เสริมผลการด าเนินงานของบริษัท 

(ข) บคุคลในวงจ ากดัจะไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ที่ท าให้เกิดเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง

กนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั (ตามที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะท าการเปิดเผยรายช่ือผู้ลงทนุที่จะ

ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ไป 

(ค) ราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั ซึ่งค านวณ

จากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) 

ในช่วงระยะเวลาไม่นอัยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ (ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นดงักลา่วจะย้อนหลงั ไมเ่กิน

กว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้

พิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควรโดยจะต้องพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้และเพื่อผลประโยชน์ 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท  

พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนนรพช. อู่ตะเพา ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย  

จงัหวดัเพชรบรีุ โดย 

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แตว่นัที่ 

................................. จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 29 มีนาคม 2562 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 

1. บริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ส าหรับการลดทนุเพื่อตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้น า
ออกจ าหน่าย การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกบัการลดทนุ การเพิ่มทนุการจดัสรรหุ้นเพิ่ม
ทนุ (ก) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (ข) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดัแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้
เงินทนุ (ค) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  
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2. บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดจาก

ส านกังาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญ 

เพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดัแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ 

3. บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนจด

ทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ และการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ 

4. บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์ 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน 

 บริษัทฯ มีวตัถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ ทัง้ในด้านการด าเนินงานและด้าน

เงินทนุ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุไปใช้ในการ (1) ช าระคืนหนีส้ินต่างๆ ของบริษัทฯ 

เช่น หุ้นกู้  เป็นต้น (2) ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ และ (3) ใช้ในการขยายธุรกิจผลติอาหารสตัว์ไปยงัตลาด

ตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งและผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้  

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่ากลุ่มผู้ ซือ้มีฐานะทางการเงินมั่นคง รวมทัง้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเก่ียวกับธุรกิจอาหาร ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึง

ประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญ และค าแนะน าต่างๆ ในการบริหารจัดการ การท าการตลาด และขยาย

เครือข่ายทางธุรกิจ อีกทัง้ยงัเป็นการเอือ้ประโยชน์ในการสรรหาพนัธมิตรทางธุรกิจผ่านการเช่ือมต่อและสาย

สมัพนัธ์ของบคุคลในวงจ ากดักบัคู่ค้าและผู้ประกอบการในธุรกิจตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจผลิตอาหารสตัว์ด้วย 

บริษัทฯ จึงเห็นวา่การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่กลุม่ผู้ซือ้มีความเหมาะสม 

ทัง้นี ้ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบักลุม่ผู้ซือ้ ตลอดจนผลประโยชน์ที่จะเกิดกบับริษัทฯ โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติม

ในสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) 
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7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60.00 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน

เฉพาะกิจการ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้การเพิ่มทุน โดย

ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ RO และ PP จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่

บริษัทฯ โดยจะ (1) ช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งให้แก่บริษัทฯ และ (2) ช่วยในการด ารงอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ

ของบริษัทฯ   ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถต่อยอดในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ และส่งต่อ

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลต่อไป  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจ

พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าอตัราที่ก าหนดข้างต้นหรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึน้อยู่กับภาวะ

เศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจ าเป็นในการใช้เงินทุน

หมนุเวียนเพื่อด าเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตามที่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือ

หุ้น ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่กลุม่ผู้ซือ้ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บคุคลดงักลา่วจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่าย 

เงินปันผลเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

7.2 ในด้านมูลค่าการลงทุน ผู้ ถือหุ้นใหญ่พิเศษและผู้ ถือหุ้นใหญ่กลุ่มนีย้งัได้แจ้งความจ านงในการเข้าซือ้หุ้น
ของบริษัทฯ ในราคาที่สงูกวา่ราคาเสนอขายให้กบักลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ซึง่การตกลงซือ้หุ้นของ
บริษัทฯ ในราคาสงูดงักล่าว (1) จะส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ โดยรวม เนื่องจากแสดงให้เห็นถึง
ความเช่ือมัน่/ความไว้วางใจในกิจการของบริษัทฯ และความเป็นไปได้ของแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในอนาคต (2) จะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพียงพอส าหรับการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ และการด ารง
อตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทฯ อีกทัง้ (3) การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดัยงัจะมีความแนน่อนที่จะได้รับเงินทนุมากกวา่การระดมทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมอีกด้วย ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการระดมทุน
โดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด มีความเหมาะสม มากกว่าการจัดหาเงินทุนด้วย
วิธีการอื่น เช่น การกู้ ยืมเงิน เป็นต้น เนื่องจากการกู้ยืมเงินอาจท าให้บริษัทฯ ต้องแบกรับภาระหนีเ้พิ่มขึน้ 
หรืออาจประสบปัญหาไม่สามารถกู้ ยืมเงินได้ในจ านวนที่ต้องการเนื่องจากปัญหาเก่ียวกับการด ารง
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัทฯ 

 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

เพิ่มทุน 

 -ไมม่ี- 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1. ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 14 มีนาคม 2562 

2. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจ าปี 2562 (Record Date) 

29 มีนาคม 2562 

3. ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562  24 เมษายน 2562 

4. จดทะเบียนลดทนุจดทะเบียน เพิ่มทนุจดทะเบียน และแก้ไข

หนงัสอืบริคณห์สนธิ กบักระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่ท่ีประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นมีมติ 

5. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่สิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตาม

สดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) 

14 มิถนุายน 2562 

6. ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัแบบ

ก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ 

ภายในระยะเวลา 3 เดือนนบัจาก

วนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมมีติอนมุตัิ 

7. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดรายละเอียดและ

เง่ือนไขที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเสนอขาย และ/หรือ การจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไป 

(PP-General Mandate) ได้แก่ รายละเอียดบคุคลในวงจ ากดั 

ราคาขายหุ้นเพิ่มทนุ ระยะเวลาจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ เป็นต้น 

บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

8. จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ 

ได้รับช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

ลายมือช่ือ       

               (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์) 

กรรมการ 

-ประทบัตราบริษัท- 

ลายมือช่ือ   

      (คณุภทัชรดา จฑุาประทีป) 

  กรรมการ 

 


