
88 

(F 53-4)         
แบบรายงานการเพ่ิมทุน  

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) 
วันที่  5 สิงหาคม 2559 

ขาพเจา บริษัท พร้ินซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 เม่ือ 5 สิงหาคม 2559 
ต้ังแตเวลา 14.00 – 17.00 เก่ียวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 

1. การเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจํานวน  1,839,938,433 บาท จาก 1,400,700,000 บาท เปน  3,240,638,433  บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออก
ใหมจํานวน 1,839,938,433 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00  บาท โดยเปนการเพ่ิมทุนในลักษณะดังตอไปนี้ 

การเพ่ิมทนุ ประเภทหุน จํานวนหุน 
(หุน)

มูลคาที่ตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(บาท)

  แบบกําหนดวัตถุประสงคใน
การใชเงินทุน 

หุนสามัญ 1,839,938,433 1.00 1,839,938,433
หุนบุริมสิทธิ - - - 

  แบบมอบอํานาจทั่วไป หุนสามัญ - - - 

(General Mandate) หุนบุริมสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน  

2.1.  แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน  

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 
(หุน) 

อัตราสวน 
(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 
(บาทตอหุน) 

วัน เวลา  
จองซื้อ และ

ชําระเงินคาหุน 

หมายเหต ุ

นางสาวสาธิตา วิทยากร 1,682,201,404 - 2.87 หมายเหตุ 1-5 หมายเหตุ 1-5 

พีค ดีเวลลอปเมนท  
โฮลดิ้งส แอลทีดี 

157,737,029 - 2.87 หมายเหตุ 1-5 หมายเหตุ 1-5 

หมายเหตุ:   

1. ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติแผนการเขาซื้อบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลด้ิง 
จํากัด (“VB”) ดวยการซื้อหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของ VB จํานวนรวม 633,089,998 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวน
หุนท่ีออกและจําหนายแลวท้ังหมดของ VB (“หุน VB”) จากผูถือหุนเดิมของ VB ในราคาทั้งสิ้นไมเกิน 5,791,133,152.71 
บาท โดยปจจุบัน VB ถือหุนในบริษัทยอยรอยละ 99.99 รวม 4 แหง ไดแก (i) บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด (“VI”)  (ii) บริษัท วี 
33 จํากัด (“V33”) (iii) บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด (“VR”) และ (iv) บริษัท กรุงเทพบริหาร จํากัด (“BG”) รวมท้ัง 5 บริษัท
เรียกวา (“กลุม VB”) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ซื้อหุนสามัญจํานวน 583,599,998 หุน หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 92.18 ของจํานวนหุนท่ีออกและ
จําหนายแลวท้ังหมดของ VB จากคุณสาธิตา วิทยากร (“นางสาวสาธิตา”)  

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5
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(2) ซื้อหุนบุริมสิทธิจํานวน 49,490,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 7.82 ของจํานวนหุนท่ีออกและ
จําหนายแลวท้ังหมดของ VB จากพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงส แอลทีดี (“พีค ดีเวลลอปเมนท”) 

ในการเขาซื้อหุน VB ดังกลาว บริษัทจะออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกนางสาวสาธิตา จํานวนไมเกิน 1,682,201,404 หุน ใน
ราคาหุนละ 2.87 บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 4,827,918,029.48 บาท และออกต๋ัวสัญญาใชเงินมูลคารวมท้ังสิ้นไมเกิน 
510,509,850 บาท  มีกําหนดอายุ 3 ปนับแตวันท่ีออกต๋ัวสัญญาใชเงิน โดยมีดอกเบี้ยในอัตรารอยละไมเกิน 1.75 ตอป  และ
ออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 157,737,029 หุน ในราคาหุนละ 2.87 บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 452,705,273.23 บาท 
ใหแกพีค ดีเวลลอปเมนท 

2. มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 1,400,700,000 บาท เปน 3,240,638,433 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,839,938,433 
หุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคาหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังสิ้น 1,839,938,433 บาท เพ่ือจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัดไดแก 
นางสาวสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท  

3. มีมติอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 1,839,938,433  มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ใหแก (1) นางสาวสาธิตา จํานวน
ไมเกิน 1,682,201,404 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 2.87 บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 4,827,918,029.48 บาทและ (2) พีค ดีเวลลอป
เมนท จํานวนไมเกิน 157,737,029 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 2.87 บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 452,705,273.23 บาท  เพ่ือเปน
คาตอบแทนในการเขาซื้อหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของ VB แทนการชําระคาหุนบางสวนเปนเงินสด โดยราคาเสนอขายหุนใหแก
บุคคลในวงจํากัดคร้ังน้ี ไดกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนเทากับราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ 
ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด โดยราคาเสนอขายหุนคํานวณโดย
อิงกับราคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนบริษัทท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนเวลา 15 วันทําการติดตอกันกอน
วันท่ีคณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการออกและเสนอขายหุนเพ่ิมทุนดังกลาว ต้ังแตวันท่ี 13 
กรกฎาคม 2559 ถึงวันท่ี 4 สิงหาคม 2559 

4. มอบอํานาจใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนผูที่ไมมีสวนไดเสียกับการเขา
ทํารายการในคร้ังนี้ เปนผูเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในสัญญาซ้ือขายหุนและต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือสัญญาอื่นใดท่ี
เกี่ยวของ ภายใตกรอบท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  รวมท้ังพิจารณากําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนตามที่จําเปนและสมควรภายใตกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การกําหนดวันเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน และ วิธีการชําระคาหุน เปนตน  

5. รายละเอียดของบุคคลในวงจํากัด ความสัมพันธกับบริษัท และหลักเกณฑการกําหนดราคาขายตอหุน ปรากฏตาม สารสนเทศการ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหบุคคลในจํากัด (สิ่งท่ีสงมาดวย 2) 

2.2. การดําเนนิการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน  

ในกรณีที่มีเศษของหุนที่เกิดจากการจัดสรรหุนใหกับผูถือหุน ใหปดเศษของหุนดังกลาวท้ิง  

3. กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 ในวันท่ี 28  กันยายน  2559  เวลา 14.30 น. ณ  หองบอลรูม 2 ชั้น 5                  
โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขท่ี 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  โดย  

ประชุมวิสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 1/2559   
วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 22 สิงหาคม 2559
วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
(และท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน

23 สิงหาคม 2559 
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4.  การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุนตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถามี)         

4.1. การขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่1/2559 

4.2. การขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

4.3. การดําเนินการย่ืนขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  

4.4. การขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

5. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม 

บริษัทออกหุนสามัญเพิ่มทุนคร้ังนี้เพื่อเปนส่ิงตอบแทนในการชําระคาหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของ VB ใหแกกลุมผูถือหุน
ของ VB โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศเร่ืองการไดมาซ่ึงสินทรัพยและการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน รวมถึงสารสนเทศ
เร่ืองการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด  (ส่ิงที่สงมาดวย 2 และ 3) 

6. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทนุ/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

การเขาซื้อหุนท้ังหมดของ VB ทําใหบริษัทไดมาซ่ึงโครงการอสังหาริมทรัพย ไดแก อาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร ซึ่งเปด
ดําเนินการอยู โดยในปจจุบันมีผูเชากวารอยละ 80 ของพื้นท่ีเชาสวนสํานักงานท้ังหมด  โครงการโรงแรมและเซอรวิส อพารท
เมนท ซัมเมอรเซ็ท เอกมัย ที่อยูระหวางการพัฒนาซึ่งคาดวาจะสามารถเปดใหบริการไดภายในไตรมาส 1 ป 2560  รวมถึง
อสังหาริมทรัพยประเภทที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางบนถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเปนทําเลที่มีศักยภาพ สามารถนําไป
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรมหรือที่พักอาศัยซึ่งบริษัทมีประสบการณไดในอนาคต  

การไดมาซ่ึงสินทรัพยดังกลาวจากการเขาซ้ือหุนทั้งหมดของ VB จะชวยเสริมสรางรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนธุรกิจ
หลักของบริษัท ซึ่งปจจุบันบริษัทมีรายไดจากโครงการโรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนท แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ สาทร วิสตา 
เพียงโครงการเดียว การไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะทําใหบริษัทมีผลการดําเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นจากการรับรู
รายไดจากโครงการอาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร ไดทันทีและเพิ่มขึ้นจากโครงการ ซัมเมอรเซ็ท เอกมัย ในป 2560 และหาก
การพัฒนาโครงการตางๆ สําเร็จตามแผนท่ีวางไว บริษัทจะสามารถสรางรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนธุรกิจหลักได
อยางตอเนื่อง และมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในโครงการ นอกจากน้ี การเขาทํารายการดังกลาวยังชวย
กระจายความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ และลดความเส่ียงจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินที่จะนํามาพัฒนาโครงการในอนาคต 

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรบัจากการเพ่ิมทนุ/จัดสรรหุนเพ่ิมทนุ 

7.1 นโยบายเงินปนผล  
บริษัทมีนโยบายจายปนผลใหแกผูถือหุนไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ ภายหลังจากการหักสํารองตางๆ ทั้ง
หมดแลวเวนแตจะมีความจําเปนเหตุอันควรที่ไมสามารถจายได  

7.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนคร้ังนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเร่ิมต้ังแตผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไดรับการ
จดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทแลว 

7.3 อื่นๆ  

-ไมมี- 
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