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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ข้าพเจ้า บริษัท บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1. การเพิ่มทุน
1.1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 3,808,570,502 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 4,189,427,552 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 380,857,050
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวม 380,857,050 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุน้

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน

จานวนหุน้

มูลค่าทีต่ ราไว้

รวม

(บาทต่อหุน้ )

(บาท)

-

-

-

-

หุน้ สามัญ

380,857,050

1.00

380,857,050

การใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1. แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
-ไม่มี2.2. แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรให้แก่

บุคคลในวงจากัด

ประเภท
หลักทรัพย์
หุน้ สามัญ

จานวนหุ้น

ร้อยละต่อ

หมายเหตุ

ทุนชาระแล้ว1/
ไม่เกิน

ไม่เกิน

380,857,050

10.00

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หมายเหตุดา้ นล่าง

1/

ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็ นวันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ มอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) เท่ากับ 3,808,570,502 บาท
หมายเหตุ
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 380,857,050 หุน้ มูลค่าที่
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ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แ ก่บุคคลในวงจากัด พร้อมทัง้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ฯ เป็ น ผู้มีอานาจในการพิจารณา
ด าเนิ นการ หรือก่อให้เกิ ด การด าเนิ น การต่า งๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ การจัด สรรหุน้ สามัญ เพิ่มทุน ของบริษั ทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด เพียง การ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็ นการเสนอขายทัง้ จานวนหรือแต่บางส่วน และในคราว
เดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
(2) กาหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รบั การเสนอขาย วิธีการจองซือ้ และ
ชาระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(3) เจรจา ตกลง เข้าทา และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน พิจารณาแต่งตัง้ ที่
ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการอื่นใด (หากมีหรือจาเป็ น)
(4) ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้
สามัญดังกล่าว การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่ อกระทรวงพาณิชย์ และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงติดต่อและยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศ
หรือต่างประเทศ) และ
(5) ด าเนิ น การใดๆ ที่ จาเป็ น และเกี่ ยวข้องเพื่อให้การจัด สรรหุน้ สามัญ เพิ่ มทุน ดังกล่า วประสบผลส าเร็จ รวมถึง
มอบหมายให้บคุ คลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทาการตามข้อ (3) และข้อ (4) ข้างต้น
2. บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัด โดยเสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนเฉพาะเจาะจง
ซึง่ มีจานวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผูล้ งทุนจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
3. ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจากัดดังกล่าวจะต้อง
เป็ นราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ ต่อผูล้ งทุนและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ซึ่งราคาเสนอขาย
ดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด ซึง่ คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกาหนดราคา
เสนอขายหุน้
4. หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัดทัง้ หมดรวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ณ วันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
3. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่
มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 (Record Date)
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1. บริษัทฯ จะดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ จะดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระ
แล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัด
4.2. บริษัทฯ จะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติ ให้รับหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลใน
วงจากัดเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
เนื่องด้วยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบ
มอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อความคล่องตัวในการทา M&A เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies ให้กบั บริษัทฯ ในอนาคต
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้ นีจ้ ะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่ง
เงินทุนที่แข็งแกร่งและพร้อมสาหรับการดาเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล พร้อมทัง้ เป็ นการ
รองรับการสรรหาพันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกาไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ
สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว และสามารถรักษาระดับอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน (Debt-to-Equity) และหนีส้ ินต่อ
EBITDA (Debt-to-EBITDA) ของบริษัทฯ ให้อยูใ่ นระดับที่ต่าอีกด้วย
7. ประโยชน์ทผี่ ู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รบั ตามข้อ 6. ข้างต้น น่าจะส่งผลดีต่อการประกอบการของบริษัทฯ และช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้าง
รายได้และกาไรให้แก่บริษัทฯ อันจะเป็ นการเพิ่มความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ต่อไป
8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ จากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นีภ้ ายใต้สมมติฐานว่า หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จานวน 380,857,050 หุน้ ได้รบั การจองซือ้ ทัง้ จานวนที่ราคา 4.11 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายโดยมีสว่ นลดร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงนา้ หนักของราคาหุน้ ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) กล่าวคือ วันที่
2 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2565 ซึง่ เท่ากับ 4.56 บาทต่อหุน้ (ข้อมูล www.set.or.th ) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ (อนึ่ง ราคาเสนอขาย
สุดท้ายจะถูกพิจารณากาหนดอีกครัง้ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในแต่ละครัง้ )
ก.

ด้านการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สามารถคานวณได้จากสูตรต่อไปนี ้
Price Dilution
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
= 4.56 – 4.52
4.56
= ร้อยละ 0.91
โดยที่
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
= 4.56 บาทต่อหุน้
= 3,808,570,502 หุน้
จานวนหุน้ Paid-up
= 4.11 บาทต่อหุน้
ราคาเสนอขาย
= 380,857,050 หุน้
จานวนหุน้ ที่เสนอขาย
=
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
(ราคาตลาด * จานวนหุน้ Paid-up) + (ราคาเสนอขาย * จานวนหุน้ ที่เสนอขายครัง้ นี)้
จานวนหุน้ Paid-up + จานวนหุน้ ที่เสนอขายครัง้ นี ้
= (4.56 * 3,808,570,502) + (4.11 * 380,857,050)
3,808,570,502 + 380,857,050
= 4.52 บาทต่อหุน้

สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 4
ข.

ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) สามารถคานวณได้จากสูตรต่อไปนี ้
Control Dilution

=
=
=

จานวนหุน้ ที่เสนอขาย
.
จานวนหุน้ Paid-up + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย
380,857,050
.
3,808,570,502 + 380,857,050
ร้อยละ 9.09

9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินการ

วัน เดือน ปี

1

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2565

2

วันที่กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2565 (Record Date)
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565

4
5
6

24 กุมภาพันธ์ 2565

การเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทัง้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
กับกระทรวงพาณิชย์
การจดทะเบียนการเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์

14 มีนาคม 2565
25 เมษายน 2565
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ทปี่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
ให้แก่บคุ คลในวงจากัด

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)

(ดร.สาธิต วิทยากร)
กรรมการผูม้ ีอานาจ

(นายวีระ ศรีชนะชัยโชค)
กรรมการผูม้ ีอานาจ

