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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท พรีพฒัน์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
วนัท่ี  18 กมุภาพนัธ์ 2565 

ขา้พเจา้บริษทั พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2565 เม่ือ
วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 
 

 1.  การเพิม่ทุน 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
จ านวน 17,000,000 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพ่ิมจาก 170,000,000 บาท เป็น 187,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
34,000,000 หุน้ (“หุน้เพ่ิมทุน”) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  0.50 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 
 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั 34,000,000 0.50 17,000,000 
          การใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

 
 
 2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
   2.1  แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บ
หุน้ปันผล 

ไม่เกิน 
34,000,000 หุน้ 

10 หุน้เดิม ต่อ 1 
หุน้ปันผล 

--- --- โปรดดูหมายเหตุ 1 

      
หมายเหตุ : 1. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน

จ านวนไม่เกิน 34,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล ในอตัรา 10 หุน้เดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ทั้งน้ีบริษทัก าหนดรายช่ือ

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับหุ้นปันผลในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และก าหนดวนัจ่ายปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งน้ี การให้สิทธิดงักล่าว

ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2565  

 
  2.2  การด าเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

- ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ บริษทัจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 0.056 บาทต่อหุน้
ส าหรับเศษหุน้ดงักล่าว และกรณีมีหุน้สามญัคงเหลือจากการจ่ายเหุ้นปันผลเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ บริษทัจะยกเลิกหุน้ท่ีเหลือดงักล่าว
ทั้งหมด และลดทุนจดทะเบียนในล าดบัถดัไป  
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 3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 บริษทัก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  (E-AGM)  ในวนัจนัทร์ท่ี  25  เมษายน  2565  

เวลา  10.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่  ชั้น 7  เลขท่ี  406  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก   เขตหว้ยขวาง   กรุงเทพมหานคร  10310  โดย
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี  7  มีนาคม 2565  

 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         

 4.1 บริษทัจะด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัเร่ืองดงักล่าว และจะด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดจ้ดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 4.2 บริษทัจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์)ใหรั้บหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัท่ีจดัสรรเป็นหุน้ปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ หรือตลาด
หลกัทรัพยท่ี์หุน้สามญัของบริษทัท าการซ้ือขายอยูใ่นขณะนั้น 

 

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิม่ 
เพ่ือจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมส าหรับเป็นผลตอบแทนในการลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยการจ่ายปันผลเป็นหุน้แทน

การจ่ายเงินสด 

 

6. ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 การเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังน้ี จะช่วยรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั และเพ่ิมสภาพคล่องของหุน้จากจ านวนหุน้

หมุนเวียนท่ีมีมากข้ึน  
 

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 7.1 บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืน

ตามท่ีบริษทัก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาการจ่ายปันผลโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั เช่น การด ารงเงินไวเ้พ่ือลงทุนในอนาคต หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั 

 7.2 บริษทัจะน าหุน้ปันผล เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ หรือตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุน้สามญัของบริษทัท าการซ้ือ
ขายอยูใ่นขณะนั้น  

 7.3 ผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บจดัสรรหุน้ปันผล จะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลของบริษทักต่็อเม่ือไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้นของ
บริษทัเรียบร้อยแลว้ 
 

8. รายละเอยีดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

   -ไม่มี- 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 
ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1. วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2565 18 กมุภาพนัธ์ 2565 
2. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2565 
7  มีนาคม 2565 

3. วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 25  เมษายน  2565 
4. จดทะเบียนเพ่ิมทุนและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั

กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนัหลงัจากไดรั้บการ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

5. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บปันผลทั้งรูปแบบหุน้ปันผล
และเงินปันผล 

6 พฤษภาคม 2565 

6. วนัจ่ายปันผล โดยการออกหุน้ปันผลและจ่ายปันผลเป็นเงินสด 20 พฤษภาคม 2565 
7 น าหุน้ปันผลเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

  

 บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

                              ลายมือช่ือ.................................. กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
                ( นายสืบพงศ ์เกตุนุติ ) 

(กรรมการผูมี้อ  านาจ   
ลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
พร้อมประทบัตราของบริษทั                           ลายมือช่ือ...................................... กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

                                ( นายอรรนพ จุลพนัธ์ ) 
                    
 


