
 

 

 

PPPM/2562-016 

     วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

เร่ือง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2562 เพื่อแก้ไขก าหนดระยะเวลาจองซือ้และช าระค่าหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (RO) 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาด้วย   แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)  

  สบืเนื่องการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อ
วนัที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (RO) โดยก าหนดวันจองซือ้และช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนในวนัที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562 และได้
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัท รวมถึงก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเสนอขาย และ/หรือ การจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ หลกัเกณฑ์ในการจดัสรรหุ้นในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย และวิธีการจองซือ้และ
ช าระเงิน (แล้วแตก่รณี) 
  ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมตัิการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงวนัจองซือ้และช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (RO) จากเดิมในวนัที่ 24 - 28 มิถนุายน 2562 เป็นวนัที่ 1 - 5 
กรกฎาคม 2562 เนื่องจากวนัจองซือ้หุ้นและช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเดิมนัน้กระชัน้ชิดเกินไป ซึ่งอาจสง่ผลให้ด าเนินการ
จดัสง่หนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุและหนงัสอืแจ้งสทิธิการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมท่นั  

   อย่างไรก็ดี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดงักล่าวข้างต้นไม่
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ทัง้นี ้รายละเอียด
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิง่ที่สง่มาด้วย 1) 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

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

      (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์)   (คณุภทัชรดา จฑุาประทีป) 

                       กรรมการ     กรรมการ   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 
(F 53-4)  

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

ข้าพเจ้า บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ของบริษัท เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2562 และครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวนัที่ 

29 เมษายน 2562 และ 8 พฤษภาคม 2562 ตามล าดบั เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 พิจารณา ดงันี ้

1.1 พิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 281,525,344 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 

844,576,031 บาท เป็น 563,050,687 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จ าหนา่ยจ านวน 281,525,344 หุ้น 

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

1.2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 563,050,688 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 

563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,126,101,375 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 

563,050,688 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั ไม่เกิน 563,050,688 หุ้น 1.00 563,050,688 บาท 

การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - - 

(General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 กรณีการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถดัไปทกุข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 

 กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถดัไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 
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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 

1. ผู้ ถือหุ้นเดิม ไมเ่กิน 

 281,525,344 หุ้น 

2 หุ้นสามญั

เดิม: 1 หุ้น

สามญัใหม ่

2.00 บาทตอ่หุ้น 

คิดเป็นมลูคา่ 

563,050,688 

บาท 

วนัท่ี 1 - 5 

กรกฎาคม 2562  

(รวม 5 วนัท าการ) 

โปรดพิจารณา
หมายเหต ุ1-2
ด้านลา่ง 

2. ผู้ ถือหุ้ นเดิม เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื ้อหุ้ น
สามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 
(PPPM-W4) (“ใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ”) 

ไมเ่กิน 
281,525,344 หุ้น   

3 หุ้นสามญั
เดิม: 1 หนว่ย
ใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ 

-  จดัสรรให้แก ่
ผู้ ถือหุ้นเดิม
โดยไมค่ิด
มลูคา่ 

-  ราคาการใช้
สทิธิ 1.00 
บาทตอ่หุ้น 
(อตัราการใช้
สทิธิ เทา่กบั
ใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ 1 
หนว่ย : หุ้น
สามญั 1 หุ้น) 

ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ

ใบส าคญัแสดง

สทิธิฯ โดยไมค่ิด

มลูคา่ ตาม

ข้อก าหนดและ

เง่ือนไขของ

บริษัท 

โปรดพิจารณา
หมายเหต ุ3-4
ด้านลา่ง 

รวม ไม่เกิน 
563,050,688 หุ้น 

 

หมายเหต ุ 1. ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติ
อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (RO) (จองซือ้
เกินสิทธิได้) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  (ก) จดัสรรในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัที่ออกใหม ่โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2 บาท โดยปัดเศษของหุ้นทิง้ 
  (ข) ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะ
ด าเนินการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุที่เหลืออยูด่งักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินสิทธิ (เกินสดัสว่นการ
ถือหุ้น) ของตนตามสดัสว่นการถือหุ้น จนกวา่จะไมมี่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลือเพียงพอที่จะจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นได้อีกตอ่ไป 
  (ค) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นและการจองซือ้
เกินสิทธิในครัง้นี ้บริษัทฯ จะขออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 
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  (ง) ได้ก าหนดให้วนัที่ 14 มิถนุายน 2562 เป็นวนัที่ใช้ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 
(Record Date)  
  นอกจากนี ้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้มีมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก)  ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จ าเป็นเก่ียวกับการเสนอขาย และ/หรือ การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน 
หลกัเกณฑ์ในการจดัสรรหุ้นในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย และวิธีการจองซือ้และช าระเงิน (แล้วแตก่รณี) 

(ข)  แก้ไขเพ่ิมเติมวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และเข้าท ารายการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น สามญัเพ่ิมทนุ ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัขอบเขตที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น 

(ค)  ด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นสมควรและเก่ียวข้องกับหรือมีความจ าเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญ  
เพิ่มทนุซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าท า ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบค าขอ และ/ หรือ เอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นต่อหรือเก่ียวข้องกับการออก 
เสนอขาย หรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ การจดทะเบียนเพ่ิมทนุและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การน าหุ้นสามญั
เพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือ 
ผู้ ให้บริการอ่ืนๆ และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจ าเป็น) 

(ง)  ติดตอ่ เจรจา แก้ไขเพ่ิมเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือน าสง่เอกสารที่เก่ียวข้อง ตราสาร และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวข้องกบัการ
เสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เก่ียวข้อง การเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง และการให้ค า
แถลงการณ์และแจ้งรายงานตา่ง ๆ กบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และก าหนดเง่ือนไขรายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรร 

(จ)  ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากับดแูลที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบคุคลหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุของบริษัท 

(ฉ)  กระท าการอ่ืนใดที่จ าเป็นตอ่หรือเก่ียวข้องกบัการด าเนินการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท 
 2. ที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 9/2562 เม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวนัจองซือ้และช าระคา่
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (RO) จากเดิมในวนัที่ 24 - 28 มิถนุายน 2562 เป็นวนัที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 เน่ืองจากวนัจองซือ้หุ้นและช าระคา่หุ้นสามญั
เพิ่มทนุเดิมนัน้กระชัน้ชิดเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้ด าเนินการจดัสง่หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุและหนังสือแจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้ นเพิ่มทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมท่นั  

3.  ที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 8/2562 เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2562 ในวนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้

 3.1 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ฯ จ านวนไม่เกิน 

563,050,688 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดย

เศษของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้ปัดทิง้ ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีก าหนดอาย ุ5 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในราคาใช้สิทธิ 1 บาท 

ต่อหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยก าหนดให้วนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นวนัที่ใช้ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้ใบส าคญัแสดง

สิทธิฯ ดงักลา่ว (Record Date)  

3.2 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 281,525,344 บาท จากทุนจด

ทะเบียนจ านวน 844,576,031 บาท เป็น 563,050,687 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัไมไ่ด้จ าหน่ายจ านวน 281,525,344 หุ้น มลู

คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

3.3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 563,050,688 บาท จากทนุจด

ทะเบียนจ านวน 563,050,687 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,126,101,375 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม่จ านวน 563,050,688  

หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 4. ที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 9/2562 เม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้
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 4.1 มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่ใช้ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิในการจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
(Record Date) จากเดิมซึ่งก าหนดไว้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้การจัดสรรเป็นไปตามระยะเวลาที่
เหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทจะเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 อนมุตัิตอ่ไป 
 4.2 มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงก าหนดวันใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้แรกจากเดิมวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 

2562 เป็นวนัพฤหสับดีที่ 31 ตลุาคม 2562 (“วันก าหนดใช้สิทธิครัง้แรก”) และวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีอายุ

ครบ 5 ปี นบัแตว่นัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (“วันก าหนดใช้สิทธิ”) 

 

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 - -  
ซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสทิธิได้  - -  
ประชาชน หุ้นสามญั - - - 
 หุ้นบริุมสิทธิ - -  
บคุคลในวงจ ากดั หุ้นสามญั 

หุ้นบริุมสิทธิ 
- 
- 

- 
- 

- 

     

 1/ ร้อยละตอ่ทนุช าระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 10 มิถนุายน 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 (Record Date) ในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2562 
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 

1. การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณสนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 

2. การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณสนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 

3. การจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4. การขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายแก่  

ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. การขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6. การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากการใช้

สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน 

 บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ ทัง้ในด้านการด าเนินงานและด้าน

เงินทนุ โดยบริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุไปใช้ในการ (1) ช าระคืนหนีส้ินต่างๆ ของบริษัท เช่น 

หุ้นกู้  เป็นต้น (2) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ (3) ใช้ในการขยายธุรกิจผลิตอาหารสตัว์ไปยงัตลาด

ตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทมีสภาพคลอ่งและผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้  

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเพิ่มทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ  

ในครัง้นี ้จะช่วยสง่เสริมให้บริษัทมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทมีสภาพ

คล่องและผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ เพื่อให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ ประกอบการรายอื่นใน

อตุสาหกรรม ทัง้นี ้การเพิ่มทนุดงักลา่วจะสง่ผลดีตอ่การเติบโต และเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัท 

โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รวมถึงช่วยให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้และมี

สถานภาพทางการเงินและฐานทนุท่ีมัน่คง ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นทกุราย  
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7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60.00 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าอตัราที่ก าหนดข้างต้นหรืองดจ่ายเงินปัน

ผล โดยขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ ความจ าเป็น

ในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อด าเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย และปัจจัยอื่นๆ ที่

เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์

สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงนิปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่งวด 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ตอ่เมื่อได้ใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และบริษัท

ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทกบักรมพฒันาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี ้ใน

เร่ืองการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะมีสทิธิได้รับเงินปันผลก็ต่อเมื่ออยูใ่นฐานะผู้

ถือหุ้นของบริษัท  

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

เพิ่มทุน 

 -ไมม่ี- 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1. ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2562 8 พฤษภาคม 2562 

2. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้

ที่ 1/2562 (Record Date)  

24 พฤษภาคม 2562 

3. ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  10 มิถนุายน 2562 

4. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีสทิธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตาม

สดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date)  

14 มิถนุายน 2562 
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ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

5. จดทะเบียนลดทนุจดทะเบียน เพิ่มทนุจดทะเบียน และแก้ไข

หนงัสอืบริคณห์สนธิ กบักระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่ท่ีประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นมีมติ 

6. ก าหนดวนัจองซือ้และช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและ

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) 

วนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562   

7. น าหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายผู้ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น

เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีปิดการ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุ 

8. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่สิทธิในการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

(Record Date)  

17 กรกฎาคม 2562  

9. ก าหนดวนัใช้สทิธิเพื่อซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญั

แสดงสทิธิฯ ครัง้แรก 

31 ตลุาคม 2562 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

ลายมือช่ือ   

 

               (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์) 

กรรมการ 

-ประทบัตราบริษัท- 

 

ลายมือช่ือ   

      (คณุภทัชรดา จฑุาประทีป) 

   กรรมการ 


