
 
 

เลขท่ี PPM 015/2559 

  วนัท่ี 28 กนัยายน 2559 

เร่ือง การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัและการเรียกประชุม

วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 (แกไ้ขคร้ังท่ี 1) 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 

  2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2559 ของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากัด (มหาชน) 

(“บริษทั”) ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 28 กนัยายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารพรพรหม 2 เลขท่ี 229 

ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไดมี้มติในเร่ืองท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี  

1. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมติัการ

เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 240,000,000 บาท เป็น 280,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่

จ  านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าว 

และอนุมติัการมอบอ านาจท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง 

2. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมติัการ

จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 80,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยการเสนอขายต่อ

บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) คือนกัลงทุนซ่ึงประกอบดว้ย นายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส 

ในราคาหุน้ละ 2.46 บาท มูลค่ารวม 196,800,000 บาท ซ่ึงราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีมีส่วนลดร้อย

ละ 9.23 จากราคาตลาด ซ่ึงไดแ้ก่ ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัยอ้นหลงั 15 

วนัท าการ ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัให้บริษทั

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยราคาตลาดของหุ้นสามญัดงักล่าวมีราคาหุ้นละ 2.71 บาท และ

อนุมติัการมอบอ านาจท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ่มทุนในคร้ังน้ี รายละเอียดการจดัสรรปรากฎตามสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้น

เพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) ทั้งน้ี หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม



 
 

ทุนดงักล่าวต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดยอ้นหลงั 7 – 15 วนัท าการ ก่อนวนัแรกท่ีเสนอขาย

บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวจะไม่น าหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีได้รับทั้งหมดออกขายภายในก าหนด

ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุ้นของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(Silent Period) 

โดยภายหลงัวนัท่ีเพิ่มทุนดงักล่าวท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบก าหนดระยะเวลา 6 

เดือน บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขายไดใ้นจ านวนร้อยละ 

25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูกสั่งขาย 

3. อนุมติัให้ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 

14.00 น. ณ บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

2) พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทั และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

3) พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private 

Placement) 

4) พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

4. อนุมติัก าหนดให้วนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วม

ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 (Record Date) และก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อ

รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์น

วนัท่ี 14 ตุลาคม 2559 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

                นางกนกกร แทนไกรศร 

    (รองกรรมการผูจ้ดัการ) 
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(F53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่28 กนัยายน 2559 

 บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

5/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 เก่ียวกบัการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 240,000,000 บาท เป็น 

280,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 

40,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม (บาท) 

☒  แบบก าหนดวตัถุประสงค์ใน
การใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 80,000,000 0.50 40,000,000 

☐  แ บ บม อบ อ ำ น ำ จ ทั่ ว ไ ป 
(General Mandate) 

    

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 0.50 บาท รวม 40,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1 แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย (บาท
ต่อหุ้น) 

วนั เวลา ของซ้ือ
และช าระเงินค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) 
คือนายศุภจกัร ไตร-
รัตโนภาส 

80,000,000 N/A 2.46 บาท ดูหมายเหตุขอ้ 3  
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หมายเหตุ 

1. รายละเอียดของบุคคลในวงจ ากดั สรุปไดด้งัน้ี 

1) ช่ือบุคคล  นายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส 

สัญชาติ   ไทย 

ทีอ่ยู่ 17/282 หมู่ ท่ี  14 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 

อาชีพ   นกัธุรกิจ 

ประวตัิการท างาน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จ  ากดั   

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไพร์มสตรีท แอดไวเซอร่ี (ประเทศ -

ไทย) จ ากดั 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แคมบริดจ ์แคปปิตอล จ ากดั 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั Siam Alpha Equity PTE Singapore 

ความสัมพนัธ์กบับริษัท ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใดกบับริษทั 
 

1. การก าหนดราคาขายใชว้ิธีก าหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบท่ีผูถื้อหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขาย

หุน้สามญัเพิ่มทุนไวช้ดัเจน ซ่ึงไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ.72/2558 เร่ืองการอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อ

บุคคลในวงจ ากดั ทั้งน้ี หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคา

ตลาดยอ้นหลงั 7 – 15 วนัท าการ ก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายบุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวจะไม่น าหุ้น

สามญัเพิ่มทุนท่ีไดรั้บทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุ้นของบริษทั

เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(Silent Period) โดยภายหลงัวนัท่ีเพิ่มทุนดงักล่าวท าการ

ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวจะสามารถ

ทยอยขายหุน้ท่ีถูกสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูกสั่งขาย 

2. วนั เวลา จองซ้ือ และช าระเงินค่าหุ้น จะก าหนดต่อไปในภายหลงั โดยคณะกรรมการบริษทัได้

มอบหมายให้นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ  านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ก าหนดการเจรจา ท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (2) ลงนามใน

เอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยืน่ค  าขออนุญาตใด ๆ ค าขอผอ่นผนัต่าง ๆ 
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เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  และ (3) 

ด าเนินการอ่ืนใด ซ่ึงอยูใ่นกรอบท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ อนัจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการ

ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั และด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและ

เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั  

3. ก าหนดวนัประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมัติการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทั ในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 

เวลา 14.00 น. ณ บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร โดย 

☐ ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่วนัท่ี 

– จนกวา่การประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

☒   ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 และให้

รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง

ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไขการขอ

อนุญาต (ถ้ามี) 

4.1 บริษทัตอ้งได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อ

บุคคลในวงจ ากดัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4.2 บริษทัตอ้งไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้

ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 

4.3 บริษทัจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษทั 

ตลอดจนการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.4 บริษทัจะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงินในส่วนทีเ่พิม่ 

เพื่อให้บริษทัมีเสถียรภาพทางการเงิน และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินการขยาย

การลงทุนในบริษทัย่อย ได้แก่ บริษทั พรีเม่ียม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (บริษทัถือหุ้นอยู่

ประมาณร้อยละ 99) และ บริษทั โซลาร์ พีพีเอ็ม จ  ากดั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (บริษทัถือหุ้นอยู่
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ประมาณร้อยละ 60) นอกจากน้ีจะน าไปใช้เพื่อการร่วมลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวโยง รวมทั้ง

น ามาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนและเสริมสภาพคล่องส าหรับการด าเนินธุรกิจ 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

การเพิ่มทุนดงักล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมทางการเงินตามวตัถุประสงคท่ี์กล่าวในขอ้ 5 

และท าใหบ้ริษทัมีโครงสร้างทางการเงินท่ีเขม้แขง็ข้ึน 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นพงึได้รับจากการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

การเพิ่มทุนคร้ังน้ีช่วยให้บริษทัมีความเขม้แข็งทางการเงิน และจะส่งผลให้บริษทัมีขีด

ความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละผลก าไรเพิ่มสูงข้ึน 

ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบาย การจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไร

สุทธิในแต่ละปี ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานและแผนการลงทุนของบริษทัขณะนั้น ๆ ดว้ย 

8. รายละเอยีดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ให้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและ

จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

พิจารณารายละเอียดในสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อ

บุคคลในวงจ ากดัเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพิ่มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 

9.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณทีีค่ณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2559 อนุมติัการออกและ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการ
จดัสรรหุน้ 

28 กนัยายน 2559 

2. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
(Record Date) 

13 ตุลาคม 2559 

3. วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  

14 ตุลาคม 2559 

4. วนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 16 พฤศจิกายน 2559 
5. วนัน ามติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนัท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
6. เสนอขายหุน้เพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั หลังจากได้ รับอนุญาตจาก

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด
หลกัทรัพย ์

 ทั้งน้ี บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                    ขอแสดงความนบัถือ 

 

               (นางกนกกร แทนไกรศร) 

                                                                                                          รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 


