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สารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

เพือ่ขออนุมตักิารออกเสนอขายหลกัทรัพย์ ของบริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 

2559 ไดมี้มติใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 80,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 2.46 บาท ต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private 

Placement หรือ PP) โดยจะมีการน าเสนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณา
อนุมติัต่อไปนั้น 

 ขอ้มูลรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั อนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจ
ของผูถื้อหุน้ มีดงัน้ี 

1. รายละเอยีดของการเสนอขาย 

1) รายละเอียดของหุน้ท่ีเสนอขาย  

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 80,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเสนอขาย

มูลค่าหุ้นละ 2.46 บาท รวมเป็นมูลค่า 196,800,000 บาท เป็นราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 9.23 จากราคาตลาด ซ่ึงไดแ้ก่

ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 7 – 27 กนัยายน 2559 รวมยอ้นหลงั 15 วนัท าการ ก่อน

วนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงเท่ากบัหุน้ละ 2.71 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามญัใน

คร้ังน้ี คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของหุ้นสามญัท่ีช าระแลว้ของบริษทัภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน และ

คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

บริษทัคาดวา่จะเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดัภายในหกเดือน หลงัจากท่ีการด าเนินการตามเง่ือนไข

บงัคบัก่อนดงัต่อไปน้ีเป็นผลส าเร็จ ทั้งน้ีนายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส (บุคคลในวงจ ากดั) ไม่มีหนา้ท่ีในการท าค าเสนอ

ซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใตป้ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีทจ.12/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและ

วธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพย ์เพ่ือครอบง ากิจการ 

1.1)  บริษทัไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุน้ สามญัเพ่ิมทุนต่อ

บุคคลในวงจ ากดัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.2) บริษทัไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ให้ออกและ

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 

2) ประเภทผูล้งทุนท่ีจะไดรั้บการเสนอขาย 

นกัลงทุน ประเภทบุคคลธรรมดา ท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ซ่ึงไม่จดัเป็นผูล้งทุนสถาบนัและไม่เป็น 

บริษทัยอ่ยหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ทั้งน้ีนายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส จะไม่เขา้รับต าแหน่งใดๆ ในบริษทัและ

ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทัฯ 
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3) วธีิการเสนอขายและการจดัสรร 

บริษทัจะเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัซ่ึงมีขอ้มูลและรายละเอียดตามขอ้ 2 ไดต้่อเม่ือ 

3.1) บริษทัไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

       ต่อบุคคลในวงจ ากดัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา  

       ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3.2) บริษทัไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ใหอ้อกและ 

       เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 

4) วธีิการก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด 

ใชว้ธีิก าหนดราคาเสนอขายหุน้แบบท่ีผูถื้อหุน้มีมติก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนไวช้ดัเจน ซ่ึง 

ตอ้งยืน่ขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาด

ทุนท่ี ทจ.72/2558 เร่ืองการอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลจ ากดัต่อไป 

 ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.46 บาท เป็นราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 9.23 จากราคาตลาด ซ่ึงไดแ้ก่ราคาถวัเฉล่ียถ่วง

น ้ าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 7 – 27 กนัยายน 2559 รวมยอ้นหลงั 15 วนัท าการ ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการ

มีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือขออนุมติัให้บริษทัเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยราคาตลาดของหุ้น

สามญัดังกล่าวมีราคาหุ้นละ 2.71 บาท ทั้ งน้ีการก าหนดส่วนลดจากราคาตลาดนั้ น มาจากการเจรจาต่อรอง ซ่ึง

คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัแลว้ และเห็นว่าการก าหนดส่วนลดจากราคาตลาดใน

อตัราดงักล่าวมีความเหมาะสม 
 

 ทั้งน้ี ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บจ/ร 01-09 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการพิจารณาค าขอให้

รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธ์ิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ขอ้ 8 ระบุไวว้า่ “หากหุ้นท่ียื่นค าขอให้รับ

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามประกาศน้ีเป็นหุ้นท่ีมาจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดัในราคาเสนอขายหุ้นท่ีต ่ากว่า

ร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการ

ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัแรกท่ีมีการเสนอขายหุ้น) ก่อนท่ีตลาดจะสั่งรับหุ้นในส่วนเพ่ิมทุนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้บริษทัจดทะเบียนห้ามบุคคลท่ีไดรั้บหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดัดงักล่าว น าหุ้นท่ี

ไดรั้บจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุ้นเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดย

ภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นในส่วนเพ่ิมทุนดงักล่าวท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหบุ้คคลท่ีถูกสั่ง

หา้มขายสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถูกสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูกสัง่ขาย”  

 อยา่งไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดัคร้ังน้ี บริษทัไดท้ าขอ้ตกลงกบับุคคลในวงจ ากดั โดยก าหนด

ระยะเวลาการห้ามขายหุ้นของบุคคลในวงจ ากดัเป็นระยะเวลา 1 ปี หลงัจากไดรั้บหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นไปตามมติคณะกรรมการ

บริษทั คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 
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2. ข้อมูลและรายละเอยีดของบุคคลในวงจ ากดั 

บุคคลท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส (“บุคคลในวงจ ากดั”) 

ซ่ึงเป็นผูมี้ความสนใจลงทุนในหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั  

 ทั้งน้ีบุคคลท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัดงักล่าวมีรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 ช่ือบุคคล   นายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส 

 สัญชาต ิ   ไทย 

 ทีอ่ยู่   17/282 หมู่ท่ี 14 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

 อาชีพ   นกัธุรกิจ 

ประสบการณ์การท างานในปัจจุบนั 

     - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, บริษทั คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จ ากดั (ธุรกิจพลงังานทางเลือก) 

       สดัส่วนการถือหุน้ - ไม่มี - 

ประสบการณ์การท างานในอดตี 

     - กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั ไพร์มสตรีท แอดไวเซอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั (ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

       สดัส่วนการถือหุน้ - ไม่มี - 

     - กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั แคมบริดจ ์แคปปิตอล จ ากดั (ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

       สดัส่วนการถือหุน้ - ไม่มี - 

     - กรรมการผูจ้ดัการ, Siam Alpha Equity PTE Singapore (ธุรกิจท่ีปรึกษาและบริหารการลงทุน) 

       สดัส่วนการถือหุน้ - ไม่มี - 

 ความสัมพนัธ์กบับริษัท ไม่เป็นบุคคลเก่ียวโยงและไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืนใดกบับริษทั 

ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการพจิารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน 

 คณะกรรมการรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบขอ้มูลของนายศุภจักร ไตรรัตโนภาส คณะกรรมการได้

ด าเนินการดว้ยความระมดัระวงั และเห็นว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความพร้อมดา้นเงินลงทุนในการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทั 

3. ความสัมพนัธ์กบับุคคลในวงจ ากดั 

บริษทัไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับุคคลในวงจ ากดั 
 

4. วตัถุประสงค์ของการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนและแผนการใช้เงนิ 

4.1 เพ่ือเสริมสภาพคล่องและลดตน้ทุนทางการเงิน ในการประกอบธุรกิจของบริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ากัด 

(มหาชน) โดยปัจจุบนับริษทัประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะเพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ทองแดง 

– ทองเหลือง ชนิดแผ่นและมว้น ลวดเหล็กและลวดสแตนเลส เป็นตน้ รวมทั้งจดัจ าหน่ายวสัดุเพ่ือใชใ้นงานก่อสร้าง 
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เช่น ท่อทองแดง อุปกรณ์ขอ้ต่อต่าง ๆ เป็นตน้ โดยบริษทัคาดวา่จะน าเงินเพ่ิมทุนดงักล่าวมาช าระภาระหน้ีเงินกูร้ะยะ

สั้นในวงเงิน 20 – 50 ลา้นบาท ทนัทีหลงัจากไดรั้บเงินเพ่ิมทุน โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 21 ของเงินกูย้ืม

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ตามงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ซ่ึงมีจ านวน 237.12 ลา้น

บาท  
 

4.2 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ขยายก าลงัการผลิต และเสริมสภาพคล่องในบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดแ้ก่   

(1) บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ากดั  (PFP) บริษทัถือหุน้อยูป่ระมาณร้อยละ 99 ประกอบธุรกิจ

ผลิตและจดัจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนตวั (Flexible Packaging) ให้กบักลุ่มผูผ้ลิตอาหาร ผูผ้ลิตเคร่ืองส าอาง 

ผูผ้ลิตยา และผูผ้ลิตของใชป้ระจ าวนั เช่น อาหารสด อาหารแหง้ เป็นตน้ ซ่ึงผลิตภณัฑด์งักล่าวก าลงัเป็นท่ีตอ้งการ
ของตลาดและมีการแข่งขนัในอุตสาหกรรมสูง  

PFP จึงมีแผนการน าเขา้เคร่ืองจกัรใหม่มูลค่าประมาณ 7.75 ลา้นบาท ช าระหน้ีค่าวตัถุดิบในการผลิตมีมูลค่า

ประมาณ 31 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือจะน ามาเสริมสภาพคล่องทางการเงิน รวมเงินทุนท่ีจะตอ้งใชใ้นการขยาย

ก าลงัการผลิต และเสริมสภาพคล่องประมาณ 50 ลา้นบาท  ทั้งน้ีจากงบการเงินของ PFP ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 บริษทัมีอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว (Quick Ratio) เพียง 0.39 เท่า  

 ทั้งน้ี บริษทัคาดวา่จะเร่ิมใชเ้งินลงทุนในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 

(2) บริษทั โซลาร์ พีพีเอ็ม จ ากดั (SPPM) บริษทัถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 60 ประกอบธุรกิจดา้นการผลิต

โซลาร์เซลลแ์ละประกอบแผงโซลาร์เซลล ์ซ่ึงเป็นพลงังานทางเลือกหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจจากภาคเอกชน เม่ือ
พลงังานโซลาร์เซลลมี์แนวโนม้การเติบโต ท าใหธุ้รกิจมีทิศทางการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน  

ในปัจจุบนัโครงการผลิตในระยะแรก (Phase 1) ไดด้ าเนินการติดตั้งเคร่ืองจกัรเสร็จเรียบร้อยแลว้ และจะเร่ิม

ด าเนินการผลิตตามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ภายในเดือนตุลาคม 2559 SPPM มีแผนจะลงทุนต่อในระยะท่ี 2 (Phase 2) 

โดยศึกษาขอ้มูลจากประสบการณ์ในการผลิตในระยะแรก (Phase 1) ท่ีผ่านมาเป็นแนวทางในการลงทุน ซ่ึงใน

ปัจจุบนัการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการมีความคืบหนา้เป็นท่ีพอใจ และเน่ืองจากทางภาครัฐไดพ้ยายาม

ส่งเสริมให้ภาคเอกชนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการสนับสนุนทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

มาตรการดา้นภาษีและการใหสิ้ทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการลงทุนต่อลูกคา้ เช่น การยกเวน้ภาษี

น าเขา้วตัถุดิบผลิตแผงโซลาร์เซลล์ เป็นตน้ ส่งผลให้กลุ่มลูกคา้ต่างชาติ มีความสนใจในการผลิตโซลาร์เซลล์ 

และประกอบแผงโซลาร์เซลลท่ี์มีฐานการผลิตอยูใ่นประเทศไทย จึงมีความเป็นไปไดสู้งท่ี SPPM จะลงทุนเพ่ิม 

โดยคาดวา่อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ท่ีไดรั้บจากโครงการดงักล่าวจะไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 10   
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ส าหรับแผนการใช้เงินท่ีได้จากการระดมทุนในคร้ังน้ี จากการศึกษาการผลิตในระยะแรกนั้น (Phase 1) 

SPPM คาดวา่จะตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ือลงทุนในการผลิตในระยะท่ีสอง (Phase 2) ประมาณ 120 ลา้นบาท แบ่งเป็นค่า

เคร่ืองจักรท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศประมาณ 115 ล้านบาท และค่าปรับปรุงอาคารโรงงาน เพ่ือรองรับ

เคร่ืองจกัรใหม่ประมาณ 5 ลา้นบาท โดยคาดวา่ช่วงเวลาท่ีจะใชเ้งินท่ีไดจ้ากการระดมทุนนั้นอยูใ่นช่วงไตรมาส 3 

ปี 2560 เป็นอยา่งชา้ ซ่ึงผูบ้ริหารไดไ้ตร่ตรองแลว้เห็นวา่เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการผลิตในระยะแรก 

(Phase 1) นั้น SPPM ไดรั้บค าสัง่ซ้ือของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง และเตม็ก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรแลว้ และเพื่อให้

ด าเนินการผลิตทนัต่อค าสั่งซ้ือของลูกคา้ จึงตอ้งลงทุนเพ่ิมในการผลิตระยะท่ีสอง (Phase 2) อีกทั้งยงัตอ้งใหเ้วลา

ผูป้ฏิบติังานฝึกฝนการใชง้านเคร่ืองจกัรไดอ้ยา่งเช่ียวชาญ เพ่ือให้มีความช านาญในการผลิต และก่อให้เกิดของ

เสียนอ้ยท่ีสุดดว้ย ทั้งน้ี หากไดรั้บเงินจากการระดมทุนก่อนไตรมาส 3 ปี 2560 จะน าเงินทุนดงักล่าว เป็นกระแส
เงินสดของ SPPM เพื่อรอด าเนินการตามแผนการลงทุนในระยะท่ีสอง (Phase 2) ต่อไป   

ทั้งน้ี รายละเอียดจากการศึกษาเบ้ืองตน้ของการลงทุนผลิตในระยะท่ี 2 สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

ลกัษณะของโครงการ : โครงการผลิตโซลาร์เซลล์และประกอบแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 

     600 เมกะวตัต ์

งบประมาณทีค่าดว่าจะต้องใช้ : ประมาณ 120 ลา้นบาท 

สถานะและความคบืหน้าของโครงการ : อยูร่ะหวา่งการศึกษาโครงการ 

ความเส่ียงจากการด าเนินโครงการ :  

 - ความเส่ียงจากเทคโนโลยใีนการผลิตท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

 แนวทางแกไ้ข ติดตามเทคโนโลยใีนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง โดยการศึกษางานจาก 

  ต่างประเทศอย่างสม ่าเสมอ หากมีเทคโนโลยีชนิดใด ท่ีตรงกับสายการผลิต SPPM จะพฒันา
  ผลิตภณัฑใ์หท้นัต่อเทคโนโลยแีละความตอ้งการของตลาด 

 - ความเส่ียงจากการแข่งขนัของโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ เน่ืองจากราคาไม่แพง 

 แนวทางแกไ้ข SPPM ช้ีแจงใหลู้กคา้ทราบถึงผลเสียของการใชพ้ลงังานนิวเคลียร์ ซ่ึงเป็น 

  อนัตรายต่อธรรมชาติ โดยกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เขา้ใจ และค านึงถึงความปลอดภัย และคุณภาพ
  ของสินคา้มากกวา่ 

  - ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีผนัผวน  

 แนวทางแก้ไข ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน เพื่อลดความ

  เส่ียงดงักล่าว 
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 นอกจากแผนการใชเ้งินจากการเพ่ิมทุนดงักล่าว หากเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนคงเหลือ บริษทัจะน าเงิน

ส่วนท่ีเหลือดงักล่าวศึกษาในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar Rooftop) ซ่ึงเป็น

ลกัษณะโครงการ EPC + F (Engineering Procurement Construction+Finance ) โดยบริษทัจะเป็นผูล้งทุน และ

ไดรั้บผลตอบแทนตามปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได ้โดยจ าหน่ายให้แก่เจา้ของโรงงานนั้น ๆ เบ้ืองตน้จะเป็นลกัษณะ

การกูจ้ากสถาบนัการเงินเป็นหลกั มีโครงสร้างโดยประมาณ Equity : Loan, 20 : 80 ทั้งน้ีในส่วนของ Equity 

จะตอ้งใชเ้งินประมาณ 40 – 100 ลา้นบาท 
 

ทั้งน้ีบริษทัจะรายงานความคืบหนา้ของการเขา้ด าเนินการในอนาคตต่อไป โดยหากบริษทัจะตดัสินใจด าเนินการ หรือ

ลงนามในขอ้ตกลงสัญญาใด ๆ และ/หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีนยัส าคญั บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่าย

ไปซ่ึงสินทรัพย ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ

บริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ต่อไป 

5. ข้อมูลเกีย่วกบัผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทีเ่กดิจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น วธีิการค านวณ 
1. การลดลงของสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Control Dilution) 

=  (จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) / (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
= 80,000,000 / (320,000,500 + 80,000,000) 
= 80,000,000 / 400,000,500 
= 20.00 % 

2. การลดลงของราคา (Price 
Dilution) 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย1) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
= (2.71-2.66) / 2.71 
= 1.85% 

3. การลดลงของก าไรต่อหุ้น 
(Earning per share dilution) 

= (Earning per share ก่อนเสนอขาย2 – Earning per share หลังเสนอขาย3) / Earning per share 
ก่อนเสนอขาย 
= (0.027 – 0.021) / 0.027 
= 22.22% 

หมายเหตุ   
1. ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย X จ านวนหุ้น paid up) + ( ราคาเสนอขาย X จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายคร้ัง) 

     จ  านวนหุ้น paid up + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 

   = (2.71 X 320,000,500)+(2.46 X 80,000,000 ) 

     400,000,500 
   = 2.66 

3. Earning per share ก่อนเสนอขาย  = ก าไรสุทธิ / จ  านวนหุ้น paid up 

4. Earning per share หลงัเสนอขาย =  ก าไรสุทธิ / (จ  านวนหุ้น paid up + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
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 การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัคร้ังน้ี ส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control 

Dilution) ต่อผูถื้อหุน้เดิมร้อยละ 20.00 และการลดลงของราคา (Price Dilution) ร้อยละ 1.85 นอกจากนั้นการเพ่ิมทุนมีผลกระทบ

ใหเ้กิดการลดลงของก าไรต่อหุน้ (Earning per share dilution) ร้อยละ 22.22 ในการน้ี การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีสามารถช่วยใหบ้ริษทั

ประหยดัตน้ทุนทางการเงินมากข้ึน โดยในงบการเงิน ไตรมาส 2/2559 บริษทัช าระดอกเบ้ียเงินกูย้ืม 3.60 ลา้นบาท และในปี 

2558 PFP มีตน้ทุนทางการเงิน 3.13 ลา้นบาท ซ่ึงหากการเพ่ิมทุนน ามาใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์กล่าวไปแลว้นั้น บริษทัจะช าระ
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืลดลงประมาณร้อยละ 10 และ PFP จะมีตน้ทุนทางการเงินลดลงประมาณร้อยละ 15 

 อยา่งไรก็ตามบริษทัคาดวา่การเพ่ิมทุนเพ่ือลงทุนการขยายกิจการในอนาคตมีโอกาสสร้างผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าให้แก่
บริษทั และสามารถท าใหผ้ลก าไรต่อหุน้ของบริษทักลบัมาอยูใ่นระดบัเดิมและเติบโตอยา่งต่อเน่ืองไดใ้นระยะยาว  

6. เงือ่นไขหรือข้อตกลงอืน่ใดทีส่ าคญัทีท่ ากบับุคคลในวงจ ากดั 

ก าหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้นของบุคคลในวงจ ากดัเป็นระยะเวลา 1 ปี หลงัจากไดรั้บหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นไปตามมติ

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 

7. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 22 กนัยายน 2559 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้นก่อน
การเสนอขาย
หุ้นเพิม่ทุน 

ร้อยละ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้นหลงั
การเสนอขาย
หุ้นเพิม่ทุน 

ร้อยละ 

1 กลุ่มแทนไกรศร 115,829,600 36.20 กลุ่มแทนไกรศร 115,829,600 28.96 
      นางกนกกร  แทนไกรศร 112,400,000 35.12      นางกนกกร  แทนไกรศร 112,400,000 28.10 
      นายทวเีกียรติ แทนไกรศร 1,000,000 0.31      นายทวเีกียรติ แทนไกรศร 1,000,000 0.25 
      นางวรกานต ์แทนไกรศร 1,200,000 0.37      นางวรกานต ์แทนไกรศร 1,200,000 0.30 
      นางสาวอภนัตรี แทนไกรศร 1,229,600 0.38      นางสาวอภนัตรี แทนไกรศร 1,229,600 0.31 
2 กลุ่มพรพไิลลกัษณ์ 105,025,500 32.82 กลุ่มพรพไิลลกัษณ์ 105,025,500 26.26 
      นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ 102,325,500 31.98      นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ 102,325,500 25.58 
      นางเตือนใจ พรพิไลลกัษณ์ 1,500,000 0.47      นางเตือนใจ พรพิไลลกัษณ์ 1,500,000 0.37 
      นายกฤษณ์ พรพิไลลกัษณ์ 1,200,000 0.37      นายกฤษณ์ พรพิไลลกัษณ์ 1,200,000 0.30 
3 นายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส - - นายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส 80,000,000 20.00 
4 นายชยัวฒัน์ เครือชะเอม 8,617,800 2.69 นายชยัวฒัน์ เครือชะเอม 8,617,800 2.15 
5 นายประพล อศัวธีระธรรม 7,617,400 2.38 นายประพล อศัวธีระธรรม 7,617,400 1.90 
6 นายพิเชฐ  โฆษิตวงศส์กลุ 5,546,200 1.73 นายพิเชฐ  โฆษิตวงศส์กลุ 5,546,200 1.39 
7 นายสมชาย  อภิชาตสถาพร 4,487,400 1.40 นายสมชาย  อภิชาตสถาพร 4,487,400 1.12 
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ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้นก่อน
การเสนอขาย
หุ้นเพิม่ทุน 

ร้อยละ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้นหลงั
การเสนอขาย
หุ้นเพิม่ทุน 

ร้อยละ 

8 บริษทั ไทยเอน็วดีิอาร์ จ ากดั  4,463,700 1.39 บริษทั ไทยเอน็วดีิอาร์ จ ากดั  4,463,700 1.12 
9 บริษทั นิปปอน แพค็ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
3,627,100 1.13 บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
3,627,100 0.91 

10 นางสาวศุภวรรณ ธีระทองค า 2,451,000 0.77 นางสาวศุภวรรณ ธีระทองค า 2,451,000 0.61 
11 นายพิสิษฐ ์ อ าไพพิพฒัน์กลุ 2,415,300 0.75 นายพิสิษฐ ์ อ าไพพิพฒัน์กลุ 2,415,300 0.60 
12 ผูถื้อหุน้อ่ืน ๆ 59,919,900 18.72 ผูถื้อหุน้อ่ืน ๆ 59,919,900 14.98 

 รวม 320,000,500 100.00 รวม 400,000,500 100.00 
หมายเหตุ จ  านวนหุ้นหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นจ านวนหุ้นท่ีจดัท าโดยมีสมมติฐานว่าผูถื้อหุ้นรายอ่ืน ไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงการถือหุ้น

จากขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนคร้ังล่าสุด เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559 ปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดัคร้ัง

น้ี 

8. กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นทีม่ส่ีวนได้เสีย 

- ไม่มี – 
 

9. เงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

9.1 บริษทัตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

9.2 บริษทัตอ้งไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อ
บุคคลในวงจ ากดั 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

10.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิม่ทุน 

 เน่ืองจากปัจจุบนัมีการแข่งขนัทางการคา้สูง บริษทัมีความจ าเป็นจะตอ้งน าเงินลงทุนจ านวนหน่ึง มาเป็นเงินทุน

หมุนเวียน และขยายก าลงัการผลิต ให้มีขีดความสามารถท่ีสูงข้ึน เพ่ือให้ทนัต่อสถานการณ์และแนวโน้มของตลาดใน

ปัจจุบนั โดยบริษทัมีแผนน าเงินมาลงทุนในส่วนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 เป็นเงินทุนหมุนเวยีน และช าระเงินกูย้มืระยะสั้นในบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน)  

 ขยายการผลิตและเสริมสภาพคล่องในบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ากดั และ

บริษทั โซลาร์ พีพีเอม็ จ ากดั  

 ทั้งน้ีหากเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนคงเหลือ บริษทัจะน าเงินส่วนท่ีเหลือดงักล่าวศึกษาในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar Rooftop)  
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10.2 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ การท่ีบริษทัพิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัโดยไม่เสนอ

ขายหุ้นเพ่ิมทุนโดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เดิม หรือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปนั้น เน่ืองจากการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่นกัลงทุนท่ีมีศกัยภาพดา้นเงินทุนท่ีมีความสนใจท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัโดยตรงนั้น ท าให้

มีความแน่นอนว่าบริษทัสามารถไดรั้บเงินทุนตามจ านวนท่ีตอ้งการและสามารถระดมทุนไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ภายใต้

ขอ้จ ากดัดา้นสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั และสถานการณ์ทางดา้นตลาดทุนท่ีมีความผนัผวนสูงในช่วงเวลาท่ี

ผา่นมา ซ่ึงท าใหก้ารระดมทุนจากการเสนอขายหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม หรือนกัลงทุนภายนอกใหป้ระสบความส าเร็จเป็นไป

ไดย้าก การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวจึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีบริษทัระดมทุนเพื่อเตรียมความพร้อม

ใหก้บัการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทั้งบุคคลในวงจ ากดัท่ีเขา้เสนอซ้ือหุน้เพ่ิมทุนคร้ังน้ี เป็นผูมี้ความพร้อมทางดา้นแหล่ง

เงินทุน และแมว้า่บุคคลในวงจ ากดัจะไม่มีขอ้ตกลงหรือสญัญาใด ๆ กบับริษทัและบริษทัยอ่ยในการใหค้วามช่วยเหลือหรือ

เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร บริษทัคาดวา่มีโอกาสท่ีจะไดรั้บค าแนะน าเพ่ิมเติมจากบุคคลในวงจ ากดัซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้

และประสบการณ์ดา้นท่ีปรึกษาทางการเงิน เพ่ือช่วยวางโมเดลทางธุรกิจ ในฐานะผูถื้อหุน้ในสัดส่วนตามท่ีไดรั้บการเสนอ

ขาย และมีความเป็นไปไดท่ี้นกัลงทุนดงักล่าวอาจแนะน าลูกคา้ หรือโครงการลงทุนท่ีน่าสนใจใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยต่อไปในอนาคต   

10.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น 

 บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนก่อตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2535 โดยบริษทัไดด้ าเนิน

ธุรกิจมาแลว้เป็นระยะเวลา 24 ปี อีกทั้ งมีบริษทัย่อยท่ีสร้างรายไดใ้ห้กับบริษทัอย่างต่อเน่ือง จากการประกอบธุรกิจท่ี

ยาวนาน บริษทัมีฐานลูกคา้ท่ีมีความเช่ือถือในสินคา้และผลิตภณัฑข์องบริษทั ดงันั้นหากมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน บริษทัจะ

น าเงินเพ่ิมทุนดงักล่าวมารองรับการเสริมสภาพคล่อง และการขยายก าลงัการผลิต และหากมีเงินทุนคงเหลือ บริษทัจะน ามา

ศึกษาการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Rooftop Solar Cell) เพ่ิมเติมต่อไป 
 

10.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิม่ทุน แผนการใช้เงนิและโครงการทีจ่ะด าเนินการ และความเพยีงพอของแหล่งเงนิทุน 

ในปัจจุบนับริษทัมีภาระหน้ีสินจากการกูย้ืมเงินระยะสั้นจากธนาคาร จึงจะน าเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนดงักล่าวมา

ช าระหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นทนัทีหลงัจากไดรั้บเงินลงทุน เพ่ือสามารถมีวงเงินรองรับส าหรับการขยายก าลงัการผลิตของบริษทั

ยอ่ยทั้ง 2 แห่งในอนาคต 

จากขอ้มูลการด าเนินธุรกิจ บริษทั พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ากดั มีอตัราการเติบโต ทั้ งจ านวนลูกคา้และ

จ านวนค าสัง่ซ้ือ เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถใหบ้ริการลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพและครบวงจร บริษทัจ าเป็นตอ้งเพ่ิมเคร่ืองจกัร

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและส ารองวตัถุดิบใหเ้พียงพอแก่ความตอ้งการ ทั้งน้ีจากแผนการใชเ้งินท่ีระบุไวใ้นวตัถุประสงค์

ของการเพ่ิมทุนและใชเ้งินส่วนท่ีเพ่ิมนั้น บริษทัเห็นวา่จ านวนเงินท่ีประเมินไวมี้ความเหมาะสมดีแลว้ เน่ืองจากบริษทัได้

ท าการศึกษาขอ้มูลและก าหนดระยะเวลาในการใชเ้งินดงักล่าวแลว้ 
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ส าหรับบริษทั โซลาร์ พีพีเอม็ จ ากดั ขณะน้ีเคร่ืองจกัรโครงการการผลิตในระยะแรก (Phase 1) ไดติ้ดตั้งเสร็จเรียบร้อย

แลว้ โดยบริษทัจะเร่ิมท าการผลิตในเดือนตุลาคม ปี 2559 น้ี ส าหรับการผลิตในระยะท่ี 2 (Phase 2) บริษทัมีแผนขยาย

ภายในไตรมาส 3 ปี 2560 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายภาครัฐของประเทศผูซ้ื้อ และแผนการตลาดของบริษทั อีกทั้งยงั

สามารถรอบรับค าสั่งซ้ือท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอีกดว้ย ทั้งน้ีจากแผนการใชเ้งินท่ีระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน

และใชเ้งินส่วนท่ีเพ่ิมนั้น บริษทัเห็นว่ามีความเหมาะสมดีแลว้ เน่ืองจากบริษทัมีประสบการณ์จากการด าเนินการในการ

ผลิตระยะแรกแลว้ 

บริษทัไดศึ้กษาขอ้มูลเป็นอยา่งดีแลว้ จึงมีความมัน่ใจวา่เงินทุนท่ีไดรั้บมานั้นมีความเพียงพออยา่งแน่นอน 

10.5 ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกจิของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัท

จากการเพิม่ทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 

การเพ่ิมทุนเพ่ือขยายกิจการจะส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษทัมีแนวโนม้การเติบโตในอนาคต เงินท่ีไดรั้บจากการ

เพ่ิมทุนจะช่วยเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางดา้นการเงินของบริษทั อนัจะส่งผลให้บริษทัสามารถขยายการลงทุนเพ่ิมเติม

ตามแผนท่ีวางไว ้อยา่งไรก็ตามก่อนการขยายธุรกิจ หรือการเขา้ลงทุนในแต่ละโครงการ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็น

วา่บริษทัควรจะด าเนินการศึกษาความเป็นไปไดเ้พ่ือเปรียบเทียบทั้งดา้นผลตอบแทน และความเส่ียงอยา่งถ่ีถว้นก่อนการ
ตดัสินใจลงทุน เพ่ือใหเ้ป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ของบริษทั  

นอกจากน้ีการระดมทุนโดยการเพ่ิมทุนจะท าใหส้ดัส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัลดลง โดยจากงบแสดงฐานะการเงิน

ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 นั้น มีสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัเท่ากบั 1.55 เท่า ซ่ึงเม่ือรวมเงิน

เพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุ้นแลว้ สัดส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัจะลดลงเหลือ 1.15 เท่า ซ่ึงการลดลงดงักล่าวจะช่วยท า

ใหค้วามสามารถในการกูเ้งิน ของบริษทัส าหรับการลงทุนในอนาคตเพ่ิมข้ึน 

10.6 ทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ราคาเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนท่ี 2.46 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 9.23 จากราคา

ตลาด ซ่ึงไดแ้ก่ ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 7 – 27 กนัยายน 2559 รวมยอ้นหลงั 15 วนัท า

การ (ราคาเฉล่ียต ่าสุด – สูงสุด อยูใ่นช่วงราคา 2.17 – 2.94 บาท) ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้เพื่อขออนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงเท่ากบัหุ้นละ 2.71 บาท นั้นมีความเหมาะสม โดยการก าหนด

ส่วนลดจากราคาตลาดนั้น มาจากการเจรจาต่อรองและสะท้อนความผนัผวนของราคาหุ้นบริษทัในช่วงท่ีผ่านมา ซ่ึง

คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัแลว้ และเห็นวา่การก าหนดส่วนลดจากราคาตลาดในอตัรา

ดงักล่าวนั้น มีความเหมาะสม เพราะเป็นอตัราส่วนลดท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัราคาตลาด  โดยทั้งน้ีคะแนนเสียงท่ี

จะตอ้งไดรั้บจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อมีมติในเร่ืองการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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11. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการเพิม่ทุน 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษทัไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ 

บริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน หากการไม่ปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ผูถื้อหุ้นสามารถฟ้อง

เรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษทัไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และหาก

การไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์โดยมิชอบ ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิฟ้อง

เรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษทัได ้ตามาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.
2535 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัท ทีแ่ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- ไม่มี – 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นางกนกกร แทนไกรศร) 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 


