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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 24 กุมภาพันธ ์2565 

ขา้พเจา้ บริษัท บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 

24 กมุภาพนัธ ์2565 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 
1.1. การเพิ่มทุน 

 ที่ประชมุคณะกรรมการไดมี้มติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จากทนุจด

ทะเบียนเดิมจ านวน 3,808,570,502 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ  านวน 4,189,427,552 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 380,857,050 

หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 380,857,050 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 

 

มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาทต่อหุน้) 

รวม 

(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น - - - - 

          การใชเ้งินทนุ     

  แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั 380,857,050 1.00 380,857,050 

         (General Mandate)     

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
2.1. แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงินทุน  

 -ไม่มี- 

2.2. แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย ์

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั ไมเ่กิน 

380,857,050 

ไมเ่กิน 

10.00 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน

หมายเหตดุา้นลา่ง 

  1/  รอ้ยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหมี้การเพิ่มทุนแบบ มอบอ านาจทั่วไป 

(General Mandate) เทา่กบั 3,808,570,502 บาท 

 หมายเหตุ 

1. ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2565 ไดมี้มติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชมุผู้
ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ  านวนไม่เกิน 380,857,050 หุน้ มลูค่าที่
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ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดพรอ้มทัง้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอ  านาจในการพิจารณา
ด าเนินการ หรือก่อใหเ้กิดการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียง การ
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) พิจารณาเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ โดยอาจเป็นการเสนอขายทัง้จ  านวนหรอืแตบ่างสว่น และในคราว
เดียวกนัหรอืหลายคราวก็ได ้

(2) ก าหนดวตัถปุระสงค ์ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะไดร้บัการเสนอขาย วิธีการจองซือ้และ
ช าระเงิน ตลอดจนเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

(3) เจรจา ตกลง เขา้ท า และลงนามในสญัญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักล่าว รวมถึงการแกไ้ขสญัญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ที่
ปรกึษาทางการเงิน ที่ปรกึษากฎหมาย ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารอ่ืนใด (หากมีหรอืจ าเป็น) 

(4) ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกลา่ว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามญัดงักล่าว การจดทะเบียนที่เก่ียวขอ้งต่อกระทรวงพาณิชย ์และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) รวมถึงติดต่อและยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้ง (ไม่ว่าในประเทศ
หรอืตา่งประเทศ) และ 

(5) ด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวข้องเพื่อใหก้ารจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลส าเร็จ  รวมถึง
มอบหมายใหบ้คุคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระท าการตามขอ้ (3) และขอ้ (4) ขา้งตน้  

2. บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอืผูล้งทนุเฉพาะเจาะจง
ซึง่มีจ  านวนไมเ่กิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผูล้งทนุจะตอ้งไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ที่ ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการ
ปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

3. ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ของบรษัิทฯ ตอ่บคุคลในวงจ ากดัดงักลา่วจะตอ้ง
เป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในชว่งที่เสนอขายหุน้ตอ่ผูล้งทนุและเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริ ษัทฯ และผูถื้อหุน้ ซึ่งราคาเสนอขาย
ดังกล่าวอาจมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการ
อนญุาตใหบ้รษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่ค  านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบรษัิทฯ ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดตอ่กัน แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดตอ่กัน ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติก าหนดราคา
เสนอขายหุน้ 

4. หุน้สามญัเพ่ิมทนุที่จะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดทัง้หมดรวมแลว้จะไม่เกินรอ้ยละ 10  ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ ณ วนัที่
คณะกรรมการบรษัิทมีมติใหมี้การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัจนัทร ์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยใหก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่

มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 14 มีนาคม 2565 (Record Date)  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)         

4.1. บรษัิทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหส์นธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันับแต่วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียน และบริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระ

แลว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่มีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั  

4.2. บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพยฯ์ เพื่อขออนุมัติใหร้ับหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ที่จะจัดสรรใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากดัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เน่ืองดว้ยบริษัทฯ มีแผนการลงทนุและขยายกิจการในอนาคตอย่างตอ่เน่ือง จึงเห็นสมควรเสนอใหเ้พ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัทฯ แบบ

มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือความคลอ่งตวัในการท า M&A เพ่ือมาเสรมิสรา้ง Synergies ใหก้บับรษัิทฯ ในอนาคต 

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ เน่ืองจากจะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีแหล่ง

เงินทนุที่แข็งแกรง่และพรอ้มส าหรบัการด าเนินการตามแผนการลงทนุและขยายกิจการของบรษัิทฯ ในอนาคตไดอ้ยา่งทนักาล พรอ้มทัง้เป็นการ

รองรบัการสรรหาพนัธมิตรมารว่มลงทนุในบรษัิทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลใหบ้รษัิทฯ 

สามารถสรา้งผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว และสามารถรกัษาระดับอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน  (Debt-to-Equity) และหนีส้ินต่อ 

EBITDA (Debt-to-EBITDA) ของบรษัิทฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัที่ต  ่าอีกดว้ย 

7. ประโยชนท์ีผู่้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ประโยชนท์ี่บริษัทฯ พึงจะไดร้บัตามขอ้ 6. ขา้งตน้ น่าจะส่งผลดีต่อการประกอบการของบริษัทฯ และช่วยเสริมสรา้งโอกาสในการสรา้ง

รายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บรษัิทฯ อนัจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตอ่ไป 

8. รายละเอียดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อผูถื้อหุน้จากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นีภ้ายใตส้มมติฐานวา่ หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

จ านวน 380,857,050 หุน้ ไดร้บัการจองซือ้ทัง้จ  านวนที่ราคา 4.11 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายโดยมีสว่นลดรอ้ยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ย

ถ่วงน า้หนักของราคาหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรพัยฯ์ ยอ้นหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้

น าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) กลา่วคือ วนัที่ 

2 กมุภาพนัธ ์2565 ถึง 23 กมุภาพนัธ ์2565 ซึง่เทา่กบั 4.56 บาทตอ่หุน้ (ขอ้มลู www.set.or.th ) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้(อนึ่ง ราคาเสนอขาย

สดุทา้ยจะถกูพิจารณาก าหนดอีกครัง้เม่ือคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุในแตล่ะครัง้) 

ก. ดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูรต่อไปนี ้

 Price Dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

                         ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

  = 4.56 – 4.52 

    4.56 

  = รอ้ยละ 0.91 

 โดยที่   

 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = 4.56 บาทตอ่หุน้ 

 จ านวนหุน้ Paid-up = 3,808,570,502 หุน้ 

 ราคาเสนอขาย = 4.11 บาทตอ่หุน้ 

 จ านวนหุน้ที่เสนอขาย = 380,857,050 หุน้ 

 ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย =  

 (ราคาตลาด * จ านวนหุน้ Paid-up) + (ราคาเสนอขาย * จ านวนหุน้ที่เสนอขายครัง้นี)้ 

                          จ  านวนหุน้ Paid-up + จ านวนหุน้ที่เสนอขายครัง้นี ้

                                      = (4.56 * 3,808,570,502) + (4.11 * 380,857,050) 

                                             3,808,570,502 + 380,857,050 

                                      = 4.52 บาทตอ่หุน้   



สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 4  

ข. ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูรตอ่ไปนี ้

 Control Dilution =                      จ  านวนหุน้ที่เสนอขาย               .                                                      

จ านวนหุน้ Paid-up  + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย 

  =                       380,857,050                      . 

        3,808,570,502 + 380,857,050 

  = รอ้ยละ 9.09 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเ้พิ่มทุน/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 1/2565 24 กุมภาพนัธ ์2565 

2 วนัที่ก  าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 (Record Date) 

14 มีนาคม 2565 

4 วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 25 เมษายน 2565 

5 การเพิ่มทนุจดทะเบียน รวมทัง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ
กบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่ทีป่ระชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิ 

6 การจดทะเบียนการเพิ่มทนุช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่มีการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุ
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

 

บรษัิทฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

   

   

   

(ดร.สาธิต วิทยากร)  (นายวีระ ศรีชนะชยัโชค) 
กรรมการผูมี้อ  านาจ  กรรมการผูมี้อ  านาจ 

 


