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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 2 มีนาคม 2565 

ข้าพเจ้า บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เก่ียวกับการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังต่อไปน้ี 

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 เพ่ือพิจารณา
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 14,500,000,000 บาท เป็น 22,192,307,700 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่จํานวน 769,230,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 7,692,307,700 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน
ในลักษณะดังน้ี 

การเพิ่มทนุ ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าทีต่ราไว้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ 
 ในการใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 769,230,770 10 7,692,307,700 

  แบบมอบอํานาจทั่วไป  
 (General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก ่ จํานวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ
และชําระเงิน

ค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่   
ผู้ ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรร
ให้ ผู้ ถือ หุ้น ท่ีจะทําให้บริษัทฯ   
มีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ 
(Preferential Public Offering: PPO) 
โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้น
สามัญท่ีออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ 

ไม่เกิน 
769,230,770 หุ้น

ไ ม่ ตํ่ า ก ว่ า 
1.885 หุ้น ต่อ 
1 หุ้ น ส ามั ญ 
ท่ี อ อ ก ให ม่  
ใน ก ร ณี ท่ี มี
เศษของหุ้นให้
ปั ด เศ ษ ข อ ง
หุ้นนั้นท้ิง 

ราคาเสนอขายหุ้น PPO 
จะคํานวณจากราคา
ถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก
ของหุ้นของบริษั ทฯ 
ในช่ วงเวลาตั ้ง แ ต ่  
7 - 15 วัน  ก่ อน วัน
ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ   
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 

6 - 10 
มิถุนายน 2565 

โปรดพิจารณา
เพ่ิมเติมจาก
ห ม าย เห ตุ
ด้านล่าง 

  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.
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จัดสรรให้แก ่ จํานวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ
และชําระเงิน

ค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ท้ั งนี้  บริษัทฯ  สงวนสิท ธิ ท่ีจะ  
ไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญ
ท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น 
PPO นี้ ให้ กับ ผู้ ถือ หุ้นรายใด  ๆ 
หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทําให้หรือ
อาจทํ าให้ บ ริ ษั ท ฯ  มี หน้ า ท่ี    
ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยบริษัทฯ 
ได้พิจารณาว่าจะไม่มีการเสนอขาย
หรือจัดสรรหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ 
ในการเสนอขายหุ้น PPO ให้แก่    
ผู้ถือหุ้นในสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศแคนาดา 
ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นใด 
ตามท่ีบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร 
ท้ังนี้ หากบริษัทฯ ได้พิจารณาว่า
จะไม่มีการเสนอขายหรือจัดสรร
หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ในการเสนอขาย
หุ้น PPO ให้แก่ ผู้ถือหุ้นในประเทศใด
เพ่ิมเติม บริษัทฯ จะทําการประกาศ
ผ่านระบบสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป 

(วันท่ี 27 เมษายน 2565) 
หักด้วยส่วนลดจํานวน
ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
ราคาตลาด โดยภายหลัง
จากท่ีได้มีการประกาศ
ราคาเสนอขาย (ไม่ ว่า
ก่อนหรือหลังประชุม
ส า มั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น 
ประจําปี 2565) บริษัทฯ 
อาจ พิ จ ารณ าการ
ปรับเปล่ียน หรือแก้ไข
ราคาเสนอขายท่ี ได้
ประกาศ ไม่ว่าโดยการ
เพ่ิ ม ห รื อ ลด ราค า
ดังกล่าว หากพิจารณา
แล้วว่ามีความเหมาะสม
เพ่ือความสําเร็จของ
การเสนอขายหุ้น PPO 
ท้ั งนี้  การปรับราคา
เสนอขายดั งก ล่ าว
จะต้ องไม่ เกิ นกว่ า  
ร้อยละ 10 ของราคา
เ ส น อ ข า ย ท่ี ไ ด้
ประกาศไว้  

(โปรดพิจารณาหมาย
เหตุด้ านล่างสําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม) 

 

หมายเหตุ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2565 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้เปล่ียนแปลงแผนการเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือให้มีผลแทนท่ี      
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ในส่วนที่เป็นการอนุมัติเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ทั้งหมด โดยอนุมัติให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จํานวนไม่เกิน 769,230,770 หุ้น มูลค่า    
ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทําให้บริษัทฯ มีหน้าที่ 
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ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และจัดสรร ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมไม่ต่ํากว่า 1.885 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่  
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับ
การจองซื้อในการจัดสรรคร้ังแรกท่ีเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชําระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือ      
ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น PPO”) ทั้งน้ี การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อ
เกินกว่าสิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจํานวนมากกว่าหรือเท่ากับจํานวนหุ้น          
ที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 
และได้ชําระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจํานวนท่ีแสดงความจํานงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย 

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิม         
จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี  

2.1) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจํานวนหุ้นที่เหลือ 
ผลลัพธ์จากการคํานวณจะเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษ
ของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชําระราคา
ค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว 

2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย          
ซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ          
แต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจํานวนหุ้นท่ีคงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคํานวณจะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิ
ที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นน้ันทิ้ง อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจํานวนหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซ้ือและชําระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งน้ี บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการ  
ในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 

กรณีการจองซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO นี้ ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกําหนดให้ต้องทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้จองซื้อมีหน้าที่ต้องดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นบริษัทฯ คาดว่าจะมีมูลค่าของการเสนอขายหุ้น PPO รวมท้ังส้ินประมาณ 25,000,000,000 บาท ภายใต้สมมติฐานว่าราคาเสนอขาย   
ของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO (“ราคาเสนอขายหุ้น PPO”) อยู่ที่ประมาณ 39 บาทต่อหุ้น1 อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้น PPO   
ที่แท้จริงจะคํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาต้ังแต่ 7 - 15 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 
(วันที่ 27 เมษายน 2565) (“ราคาตลาด”) หักด้วยส่วนลดจํานวนไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาตลาด และบริษัทฯ จะประกาศราคาเสนอขายหุ้น PPO 
ดังกล่าว พร้อมทั้งอัตราส่วนการเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น PPO (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่) ภายในวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 (วันที่ 27 เมษายน 2565) นอกจากน้ี ภายหลังจากท่ีได้มีการประกาศราคาเสนอขาย (ไม่ว่าก่อนหรือหลังประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565) ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอํานาจ และ/หรือ มอบอํานาจช่วงให้บุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสม พิจารณา             
การปรับเปล่ียน หรือแก้ไขราคาเสนอขายที่ได้ประกาศ ไม่ว่าโดยการเพ่ิมหรือลดราคาดังกล่าว (“การปรับราคาเสนอขาย”) หากพิจารณาแล้วว่า   
มีความเหมาะสมเพ่ือความสําเร็จของการเสนอขายหุ้น PPO ทั้งนี้ การปรับราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาเสนอขาย 
ที่ได้ประกาศไว้ และในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้น PPO และการปรับราคาเสนอขายดังกล่าว จะพิจารณาจากสภาวะตลาด ความสําเร็จของการเสนอขาย
หุ้น PPO เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดในการระดมทุนของบริษัทฯ และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร 

อนึ่ง ให้วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO (Record Date) คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 
และกําหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชําระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น PPO คือวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ การกําหนดสิทธิดังกล่าว
จะยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 
1ราคาเสนอขาย 39 บาทต่อหุ้น เป็นเพียงราคาสมมติเพ่ือการคำนวณมูลค่าของการเสนอขายโดยประมาณเท่านั้น ราคาเสนอขายหุ้น PPO จะคำนวณตามวิธีการและ
หลักเกณฑ์ที่กำหนด และจะมีการประกาศราคาเสนอขายหุ้น PPO สุดท้ายต่อไป 
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นอกจากน้ี บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือ
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทําให้หรืออาจทําให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจะไม่มีการเสนอขายหรือ
จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นในสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ 
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอ่ืนใด ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจะไม่มีการเสนอขาย      
หรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศใดเพ่ิมเติม บริษัทฯ จะทําการประกาศผ่านระบบสารสนเทศ          
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป 

ในการน้ี มอบอํานาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบอํานาจช่วงให้บุคคลอ่ืนที่มีความเหมาะสม เป็นผู้มีอํานาจ 
ในการดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง)  

1) การกําหนด แก้ไข และเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายหุ้น PPO ซึ่งรวมไปถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) 
ก) จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
ข) วันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO (Record Date)  
ค) การจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้น

ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทําให้หรืออาจทําให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ  
ง) อัตราส่วนการเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น PPO (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)  
จ) การกําหนดราคาเสนอขายหุ้น PPO การคํานวณราคาเสนอขายหุ้น PPO การกําหนดส่วนลดใด ๆ ในการคํานวณดังกล่าว และการปรับราคา

เสนอขาย 
ฉ) วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ  
ช) ระยะเวลาการจองซื้อและการชําระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น PPO และ  
ซ) เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนใดของการเสนอขายหุ้น PPO 

2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งดําเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ         
ที่ออกใหม่ข้างต้น 

3) การลงนามในคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคําขอหลักฐานใด ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น รวมท้ัง              
การจัดเตรียมการและการยื่นคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสาร รายงาน และหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอํานาจหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
การจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นสําหรับการจัดสรร          
หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ข้างต้นตามที่เห็นสมควร  

4) การแต่งต้ังและมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการต่าง ๆ ข้างต้น 

2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสัดส่วนให้ปัดเศษของหุ้นน้ันทิ้ง 

3. กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้น 

บริษัทฯ จะพิจารณากําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาการเพ่ิมทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ตามข้อ 2.           
ในวันที่ 27 เมษายน 2565 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 

1) บริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุน และเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ          
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุน
จดทะเบียน และดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบ 

2) บริษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
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5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม  
เพ่ือใช้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้น             
ในอนาคต ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การชําระหน้ี            
ของบริษัทฯ และเพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั่วไป รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น  
1) เพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ตลอดจนช่วยเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจ 
2)  เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และดํารงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ          

ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agencies) และสร้างความม่ันคง
ทางการเงินเพ่ือการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

3)  ทําให้บริษัทฯ มีความสามารถในการขยายการลงทุนเพ่ิมเติม อันจะส่งผลให้การดําเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้ม          
ที่จะเติบโตได้ในอนาคต 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น  
7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังจาก         
หักเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินทุนสํารองอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ภายใต้เง่ือนไขเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยอัตรา
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงไปจากที่กําหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด 
ความจําเป็นในการลงทุน เง่ือนไขและข้อจํากัดตามที่กําหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอ่ืน ๆ          
ในอนาคตของบริษัทฯ โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจําปีแล้ว จะต้องนําเสนอ
เพ่ือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ 
มีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัทฯ เริ่มต้ังแต่วันที่ได้รับ    
การจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีช่ือปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
บริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานและ 
เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

7.2 อ่ืน ๆ  
- ไม่มี - 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้น 
8.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

8.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 
ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ผลกระทบ      
ต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับจํานวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย         
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ 
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แต่ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิตามท่ีมีอยู่ครบทั้งจํานวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทฯ 
ซึ่งจะลดลงในอัตราไม่เกินร้อยละ 8.15 โดยสามารถคํานวณผลกระทบได้ ดังน้ี 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย

 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
= 45.73 – 42.00
 45.73
= ไม่เกินร้อยละ 8.15

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย: 
ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 (ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2565 
คิดเป็นราคาเท่ากับ 45.73 บาทต่อหุ้น) 
ราคาตลาดหลังเสนอขาย: 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จาํนวนหุ้นที่ชําระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย x จํานวนหุ้นที่เสนอขาย)
 จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว + จํานวนหุ้นที่เสนอขาย 
= (45.73 x 1,450,000,000) + (34.982 x ไม่เกิน 769,230,770) 
 1,450,000,000 + ไม่เกิน 769,230,770 
= ไม่ต่ํากว่า 42.00 บาทต่อหุ้น

8.1.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  
ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจํานวน จะไม่เกิด
ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และ        
ผู้ถือหุ้นอ่ืนใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิ 
จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนครบทั้งจํานวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น
รายดังกล่าว ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงไม่เกินร้อยละ 34.66 โดยสามารถคํานวณได้ดังน้ี 
 

 

 
2 สมมติฐานของราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขาย PPO ที่ราคาเท่ากับ 34.98 บาท คำนวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ     
15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 (ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2565) หักส่วนลด   
ร้อยละ 15 โดยราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขาย PPO จะถูกกำหนดภายในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (วันที่ 27 เมษายน 2565) โดยภายหลังจาก
ที่ได้มีการประกาศราคาเสนอขาย บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับราคาเสนอขายอีกไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาเสนอขายที่ได้ประกาศไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น  
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= จํานวนหุ้นที่เสนอขาย
 จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว + จํานวนหุ้นที่เสนอขาย
= ไม่เกิน 769,230,770
 1,450,000,000 + ไม่เกิน 769,230,770
= ไม่เกินร้อยละ 34.66

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings per Share Dilution)  

= EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลงัเสนอขาย
 EPS ก่อนเสนอขาย
= 5.36 – 3.50
 5.36
= ไม่เกินร้อยละ 34.66

โดย EPS ก่อนเสนอขาย = กําไรสุทธิ (ล้านบาท) 
 จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว 
 = 7,772.02 ล้านบาท 
 1,450,000,000 
 = 5.36 บาทต่อหุ้น
 
โดย EPS หลังเสนอขาย = กําไรสุทธิ (ล้านบาท) 
 จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว + จํานวนหุ้นที่เสนอขาย
 = 7,772.02 ล้านบาท 
 1,450,000,000 + ไม่เกิน 769,230,770 
 = ไม่ต่ํากว่า 3.50 บาทต่อหุ้น

กําไรสุทธิคิดจากกําไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
อย่างไรก็ดี ในการจัดเตรียมเอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพ่ือเสนอขายให้แก่       
ผู้ถือหุ้นเดิมที่บริษัทฯ จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในภายหลัง บริษัทฯ จะใช้กําไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง
ที่เป็นข้อมูลล่าสุด ณ ช่วงเวลาน้ันในการคํานวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings per Share Dilution) 
ทั้งน้ี เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
ของบริษัทฯ กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกําไรต่อหุ้น         
ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น
หรือกําไรต่อหุ้น เน่ืองจากการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จะทําให้บริษัทฯ 
สามารถส่งเสริมให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้น เน่ืองจากบริษัทฯ จะมีเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินกิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือความคล่องตัว ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต  
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8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการเพิ่มทุน หรือการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่  

8.2.1 เหตุผลและความจําเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในลักษณะข้างต้น โดยบริษัทฯ จะนําเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนดังกล่าวไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5. ข้างต้น ทั้งน้ี การจัดสรร            
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนในลักษณะดังกล่าวสามารถดําเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้นเมื่อเทียบกับการระดมทุน
ในลักษณะอ่ืน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่ วไป            
จึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการระดมทุน ทําให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนในระยะเวลาอันสั้น และ 
ลดความเสี่ยงของการระดมทุนในภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน 

8.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
รวมทั้ง ได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวภายในไม่เกินเดือนมิถุนายน 2565 โดยบริษัทฯ 
จะนําเงินที่ได้รับจากการเพ่ิมทุนดังกล่าวไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5. ข้างต้น 

8.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการ           
ที่จะดําเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงนิได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ไม่ครอบคลุมงบประมาณท้ังหมดที่ต้องใช้ในการดําเนินการตามแผน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพ่ิมทุนของบริษัทฯ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เน่ืองจากจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และสร้างความม่ันคงทางการเงินเพ่ือการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และ
ทําให้บริษัทฯ มีความสามารถในการขยายการลงทุนเพ่ิมเติม อันจะส่งผลให้การดําเนินงานของบริษัทฯ 
มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต โดยเห็นว่าบริษัทฯ จะมีเงินทุนที่เพียงพอเพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์           
ของการใช้เงินที่ระบุข้างต้น หากการระดมทุนผ่านการเพ่ิมทุนน้ีประสบความสําเร็จ 

8.2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และ          
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้เงิน  
หรือโครงการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในลักษณะข้างต้นเป็นการ
ดําเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ สามารถนําเงินที่ได้           
จากการเพิ่มทุนไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5. ข้างต้น ซึ่งการดําเนินการ
ตามที่กล่าวมาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยหากการเพ่ิมทุนน้ีไม่ประสบความสําเร็จ 




