
 

 

เลขท่ี PPM 015/2559 

  วนัท่ี 28 กนัยายน 2559 

เร่ือง การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัและการเรียกประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 (แกไ้ขคร้ังท่ี 6) 

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 าเสนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมติัการ

ลดทุนจดทะเบียนจาก 240,000,000 บาท เป็น 239,999,972 บาท เน่ืองจากบริษทัมีหุ้นสามญั

คงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 (PPM-W1) จ  านวน 56 หุน้ บริษทัจึงด าเนินการตดัหุ้นจ านวนดงักล่าว 

เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัครบถว้นตามจุดประสงค์ในการจดทะเบียน และการแกไ้ข

เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลด

ทุนจดทะเบียนดงักล่าว และอนุมติัการมอบอ านาจท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง 

2. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมติัการ

เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 239,999,972 บาท เป็น 280,559,972 บาท และพิจารณาการแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการเพิ่มทุน

แบ่งเป็นดงัน้ี 

2.1 เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท เพื่อจดัสรรใหก้บันายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั  
2.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัใหม่ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 (PPM-W1) จ านวน 1,120,000 หุ้น มูลค่าท่ี



 

 

ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เน่ืองจากบริษทัไดด้ าเนินการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ดงัรายละเอียดตามข่าวของบริษทัเร่ือง การ
ปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (PPM-W1) กรณีการจ่ายเงิน
ปันผลเกินกว่าอตัราท่ีระบุในขอ้ก าหนดสิทธิ เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และกรณีการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2559  

ทั้งน้ี การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจดัสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากดัในคร้ังน้ีไม่เขา้ข่ายตามเง่ือนไข
ของการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (PPM-W1)  
3. อนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมติัการ

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

บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) คือนกัลงทุนซ่ึงประกอบดว้ย นายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส 

ในราคาหุ้นละ 2.46 บาท มูลค่ารวม 196,800,000 บาท ซ่ึงราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีมีส่วนลด

ร้อยละ 9.23 จากราคาตลาด ซ่ึงได้แก่ ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท

ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขอ

อนุมติัให้บริษทัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน โดยราคาตลาดของหุน้สามญัดงักล่าวมีราคาหุน้ละ 

2.71 บาท และอนุมติัการมอบอ านาจท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย รวมทั้ง

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในคร้ังน้ี รายละเอียดการจดัสรรปรากฎตามสารสนเทศเก่ียวกบั

การจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) ทั้งน้ี หากราคาเสนอขาย

หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดยอ้นหลงั 7 – 15 วนัท าการ ก่อนวนั

แรกท่ีเสนอขายบุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวจะไม่น าหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีไดรั้บทั้งหมดออกขาย

ภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุ้นของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

(Silent Period) โดยภายหลงัวนัท่ีเพิ่มทุนดงักล่าวท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบก าหนด

ระยะเวลา 6 เดือน บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขายได้ใน

จ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูกสั่งขาย และอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัใหม่เพื่อ

รองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 (PPM-W1) 

จ านวน 1,120,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

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

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

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

 



 

 

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

2) พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจาก 240,000,000 บาท เป็น 239 ,999,972 บาท 

ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัมีหุ้นสามญัคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้

สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 (PPM-W1) จ านวน 

56 หุ้น บริษทัจึงด าเนินการตดัหุ้นจ านวนดงักล่าว เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั

ครบถ้วนตามจุดประสงค์ในการจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน

ดงักล่าว และอนุมติัการมอบอ านาจท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง 

3) พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทั จาก 239,999,972 บาท เป็น 280,559,972 

บาท ดงัน้ี 
3.1 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 80,000,000 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อจดัสรรให้กบันายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส ซ่ึงเป็นบุคคล
ในวงจ ากดั 
3.2 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัใหม่ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 1 (PPM-W1) จ านวน 
1,120,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
3.3 พิจารณาการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 

4) พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน 

4.1 เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  
4.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 (PPM-W1) 

5) พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

5. อนุมติัก าหนดให้วนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วม

ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 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 239,999,972 บาท เป็น 
280,559,972 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 81,120,000 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 
40,560,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม (บาท) 

☒  แบบก าหนดวตัถุประสงค์ใน
การใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 81,120,000 0.50 40,560,000 

☐  แ บ บ ม อบ อ าน าจทั่ ว ไ ป 
(General Mandate) 

    

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 81,120,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท รวม 40,560,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1 แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย (บาท
ต่อหุ้น) 

วนั เวลา ของซ้ือ
และช าระเงินค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

1. บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) 
คือนายศุภจกัร ไตร-
รัตโนภาส 

80,000,000 N/A 2.46 บาท ดูหมายเหตุขอ้ 3 - 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย (บาท
ต่อหุ้น) 

วนั เวลา ของซ้ือ
และช าระเงินค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

2. เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทั รุ่นท่ี 1 
(PPM-W1) 

1,120,000 N/A N/A - - 

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 

              ประสบการณ์การท างานในปัจจุบัน 
                    - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, บริษทั คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จ  ากดั  
                      (ธุรกิจพลงังานทางเลือก) 
                      สัดส่วนการถือหุน้ - ไม่มี - 
             ประสบการณ์การท างานในอดีต 
                    - กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั ไพร์มสตรีท แอดไวเซอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั  
                       (ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน) 
                      สัดส่วนการถือหุน้ - ไม่มี - 
                    - กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั แคมบริดจ ์แคปปิตอล จ ากดั  
                       (ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน) 
                      สัดส่วนการถือหุน้ - ไม่มี – 
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                    - กรรมการผูจ้ดัการ, Siam Alpha Equity PTE Singapore  
                       (ธุรกิจท่ีปรึกษาและบริหารการลงทุน) 
                      สัดส่วนการถือหุน้ - ไม่มี - 

ความสัมพนัธ์กบับริษัท ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใดกบับริษทั 
 

2.  การก าหนดราคาขายใชว้ธีิก าหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบท่ีผูถื้อหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขาย

หุน้สามญัเพิ่มทุนไวช้ดัเจน ซ่ึงไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ.72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อ

บุคคลในวงจ ากดั ทั้งน้ี หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ

ราคาตลาดยอ้นหลงั 7 – 15 วนัท าการ ก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายบุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวจะไม่

น าหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีไดรั้บทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุ้นของ

บริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(Silent Period) โดยภายหลงัวนัท่ีเพิ่มทุนดงักล่าว

ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวจะ

สามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขายไดใ้นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถูกสั่ง

ขาย อยา่งไรก็ตาม ในการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากดัคร้ังน้ี บริษทัไดท้ าขอ้ตกลง

กบับุคคลในวงจ ากดั โดยก าหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้นของบุคคลในวงจ ากดัเป็น

ระยะเวลา 1 ปี หลงัจากไดรั้บหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

5/2559 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 

3. วนั เวลา จองซ้ือ และช าระเงินค่าหุ้น จะก าหนดต่อไปในภายหลงั โดยคณะกรรมการบริษทัได้

มอบหมายให้นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ  านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ก าหนดการเจรจา ท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (2) ลงนามใน

เอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยืน่ค  าขออนุญาตใด ๆ ค าขอผอ่นผนัต่าง ๆ 

เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ (3) 

ด าเนินการอ่ืนใด ซ่ึงอยูใ่นกรอบท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ อนัจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการ

ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั และ (4) ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็น

และเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 
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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 าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 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 บริษัทจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัท 

ตลอดจนการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.4 บริษัทจะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงินในส่วนทีเ่พิม่ 

5.1 เพื่อเสริมสภาพคล่องและลดตน้ทุนทางการเงิน ในการประกอบธุรกิจของบริษทั พรพรหม
เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) โดยปัจจุบนับริษทัประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะเพื่อใช้
ในอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ทองแดง – ทองเหลือง ชนิดแผ่นและม้วน ลวดเหล็กและ
ลวดสแตนเลส เป็นตน้ รวมทั้งจดัจ าหน่ายวสัดุเพื่อใชใ้นงานก่อสร้าง เช่น ท่อทองแดง อุปกรณ์
ขอ้ต่อต่าง ๆ เป็นตน้ โดยบริษทัคาดวา่จะน าเงินเพิ่ม ทุนดังกล่าวมาช าระภาระหน้ี เงินกู้
ระยะสั้ นในวงเงิน 20 – 50 ล้านบาท ทันทีหลังจากได้รับเงินเพิ่มทุน โดยคิดเป็นสัดส่วน



 

5 
 

ประมาณร้อยละ 21 ของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ตามงบแสดงฐานะการเงินของ
บริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ซ่ึงมีจ านวน 237.12 ลา้นบาท  

5.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ขยายก าลงัการผลิต และเสริมสภาพคล่องในบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดแ้ก่   
  (1) บริษทั พรีเม่ียม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจ้ิง จ  ากดั  (PFP) บริษทัถือหุ้นอยูป่ระมาณ
ร้อยละ 99  ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนตวั (Flexible Packaging) 
ให้กบักลุ่มผูผ้ลิตอาหาร ผูผ้ลิตเคร่ืองส าอาง ผูผ้ลิตยา และผูผ้ลิตของใช้ประจ าวนั เช่น อาหาร
สด อาหารแหง้ เป็นตน้ ซ่ึงผลิตภณัฑ์ดงักล่าวก าลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและมีการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมสูง  
  PFP จึงมีแผนการน าเขา้เคร่ืองจกัรใหม่มูลค่าประมาณ 7.75 ลา้นบาท ช าระหน้ีค่า
วตัถุดิบใน การผลิตมีมูลค่าประมาณ 31 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือจะน ามาเสริมสภาพคล่อง
ทางการเงิน รวมเงินทุนท่ีจะตอ้งใช้ในการขยายก าลงัการผลิต และเสริมสภาพคล่องประมาณ 
50 ล้านบาท  ทั้ งน้ีจากงบการเงินของ PFP ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีอตัราส่วนทุน
หมุนเวยีนเร็ว (Quick Ratio) เพียง 0.39 เท่า  
   ทั้งน้ี บริษทัคาดวา่จะเร่ิมใชเ้งินลงทุนในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 
  (2) บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จ  ากัด (SPPM) บริษัทถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 60 
ประกอบธุรกิจด้านการผลิตโซลาร์เซลล์และประกอบแผงโซลาร์เซลล์ ซ่ึงเป็นพลังงาน
ทางเลือกหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจจากภาคเอกชน เม่ือพลงังานโซลาร์เซลลมี์แนวโนม้การเติบโต 
ท าใหธุ้รกิจมีทิศทางการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน  
  ในปัจจุบนัโครงการผลิตในระยะแรก (Phase 1) ได้ด าเนินการติดตั้งเคร่ืองจกัร
เสร็จเรียบร้อยแลว้ และจะเร่ิมด าเนินการผลิตตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ภายในเดือนตุลาคม 2559 
SPPM มีแผนจะลงทุนต่อในระยะท่ี 2 (Phase 2) โดยศึกษาขอ้มูลจากประสบการณ์ในการผลิต
ในระยะแรก (Phase 1) ท่ีผา่นมาเป็นแนวทางในการลงทุน ซ่ึงในปัจจุบนัการศึกษาความเป็นไป
ไดข้องโครงการมีความคืบหนา้เป็นท่ี พอใจ และเน่ืองจากทางภาครัฐได้พยายามส่งเสริมให้
ภาคเอกชนสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ดว้ยการสนับสนุนทางดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
มาตรการดา้นภาษีและการใหสิ้ทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อ สร้างแรงจูงใจในการลงทุนต่อลูกค้า 
เช่น การยกเวน้ภาษีน าเขา้วตัถุดิบผลิตแผงโซลาร์เซลล์ เป็นตน้ ส่งผลให้กลุ่มลูกคา้ต่างชาติ มี
ความสนใจในการผลิตโซลาร์เซลล์ และประกอบแผงโซลาร์เซลล์ท่ีมีฐานการผลิตอยู่ใน
ประเทศไทย จึงมีความเป็นไปไดสู้งท่ี SPPM จะลงทุนเพิ่ม โดยคาดวา่อตัราผลตอบแทนภายใน 
(Internal Rate of Return : IRR) ท่ีไดรั้บจากโครงการดงักล่าวจะไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10   
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  ส าหรับแผนการใช้เงินท่ีได้จากการระดมทุนในคร้ังน้ี จากการศึกษาการผลิตใน
ระยะแรกนั้น (Phase 1) SPPM คาดว่าจะต้องใช้เงินทุนเพื่อลงทุนในการผลิตในระยะท่ีสอง 
(Phase 2) ประมาณ 120 ลา้นบาท แบ่งเป็นค่าเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศประมาณ 
115 ลา้นบาท และค่าปรับปรุง อาคารโรงงาน เพื่อรองรับเคร่ืองจกัรใหม่ประมาณ 5 ล้านบาท 
โดยคาดวา่ช่วงเวลาท่ีจะใชเ้งินท่ีไดจ้ากการระดมทุนนั้นอยูใ่นช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 เป็นอยา่ง
ชา้ ซ่ึงผูบ้ริหารไดไ้ตร่ตรองแลว้เห็นวา่เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการผลิตในระยะแรก 
(Phase 1) นั้ น SPPM ได้รับค าสั่งซ้ือของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง และเต็มก าลังการผลิตของ
เคร่ืองจกัรแล้ว และเพื่อให้ด าเนินการผลิตทนัต่อค าสั่งซ้ือของลูกคา้ จึงตอ้งลงทุนเพิ่มในการ
ผลิตระยะท่ีสอง (Phase 2) อีกทั้งยงัตอ้งให้เวลาผูป้ฏิบติังานฝึกฝนการใชง้านเคร่ืองจกัรไดอ้ยา่ง
เช่ียวชาญ เพื่อให้มีความช านาญในการผลิต และก่อให้เกิดของเสียน้อยท่ีสุดด้วย ทั้ งน้ี หาก
ไดรั้บเงินจากการระดมทุนก่อนไตรมาส 3 ปี 2560 จะน าเงินทุนดงักล่าว เป็นกระแสเงินสดของ 
SPPM เพื่อรอด าเนินการตามแผนการลงทุนในระยะท่ีสอง (Phase 2) ต่อไป   
  ทั้งน้ี รายละเอียดจากการศึกษาเบ้ืองตน้ของการลงทุนผลิตในระยะท่ี 2 สามารถ
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 ลกัษณะของโครงการ : โครงการผลิตโซลาร์เซลล์และประกอบแผงโซลาร์เซลล์
     ขนาด 600 เมกะวตัต ์
 งบประมาณทีค่าดว่าจะต้องใช้ : ประมาณ 120 ลา้นบาท 
 สถานะและความคืบหน้าของโครงการ : อยูร่ะหวา่งการศึกษาโครงการ 
 ความเส่ียงจากการด าเนินโครงการ :  
  - ความเส่ียงจากเทคโนโลยใีนการผลิตท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
     แนวทางแกไ้ข ติดตามเทคโนโลยีในการผลิตอยา่งต่อเน่ือง โดยการศึกษางานจาก
              ต่างประเทศอยา่งสม ่าเสมอ หากมีเทคโนโลยชีนิดใด ท่ีตรงกบั 
              สายการผลิต SPPM จะพฒันาผลิตภณัฑใ์หท้นัต่อเทคโนโลยแีละ                                
                                               ความตอ้งการของตลาด 
  - ความเส่ียงจากการแข่งขนัของโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ เน่ืองจากราคาไม่แพง 
    แนวทางแกไ้ข SPPM ช้ีแจงให้ลูกคา้ทราบถึงผลเสียของการใชพ้ลงังานนิวเคลียร์ 
              ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อธรรมชาติ โดยกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เขา้ใจ และ
              ค  านึงถึงความปลอดภยั และคุณภาพของสินคา้มากกวา่ 
 
 



 

7 
 

   - ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีผนัผวน  
     แนวทางแกไ้ข ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงิน 
              เพื่อลดความเส่ียงดงักล่าว 

  นอกจากแผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนดงักล่าว หากเงินท่ีไดรั้บจากการเพิ่มทุน
 คงเหลือ บริษทัจะน าเงินส่วนท่ีเหลือดงักล่าวศึกษาในโครงการผลิตไฟฟ้า พ ลั ง ง า น
 แส งอาทิ ตย์ ท่ี ติ ด ตั้ งบนหลังค า (Solar Rooftop) ซ่ึ ง เป็ น ลักษณ ะโครงก าร  EPC 
 +F(Engineering Procurement Construction + Finance ) โดยบริษัทจะเป็นผู ้ลงทุน และ
 ได้รับผลตอบแทนตามปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ โดยจ าหน่ายให้แก่เจา้ของโรงงานนั้น ๆ 
 เบ้ื อ งต้ น จ ะ เป็ น ลั ก ษ ณ ะก ารกู้ จ าก ส ถ าบัน ก าร เงิน เป็ น ห ลั ก  มี โค ร งส ร้ า ง
 โดยประมาณ Equity : Loan, 20 : 80 ทั้งน้ีในส่วนของ Equity จะตอ้งใช้เงินประมาณ 40 – 
 100 ลา้นบาท 

  ทั้งน้ีบริษทัจะรายงานความคืบหน้าของการเขา้ด าเนินการในอนาคตต่อไป โดย
 หากบริษัทจะตัดสินใจด าเนินการ หรือลงนามในข้อตกลงสัญญาใด ๆ และ/หรือ
 เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีนัยส าคญั บริษัทจะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบ ตาม
 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า
 รายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และ
 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
 และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
 พ.ศ. 2547 ต่อไป 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

การเพิ่มทุนดงักล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมทางการเงินตามวตัถุประสงคท่ี์กล่าวในขอ้ 5 
และท าใหบ้ริษทัมีโครงสร้างทางการเงินท่ีเขม้แขง็ข้ึน 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นพงึได้รับจากการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

การเพิ่มทุนคร้ังน้ีช่วยให้บริษทัมีความเข้มแข็งทางการเงิน และจะส่งผลให้บริษทัมีขีด
ความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละผลก าไรเพิ่มสูงข้ึน 

ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบาย การจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
ก าไรสุทธิในแต่ละปี ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานและแผนการลงทุนของบริษทัขณะนั้น ๆ ดว้ย 
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ทุนและ

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 
 

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 


