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(F 53-4)  แบบรายงานการเพิ่มทุน  

บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 
10/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 

1. การลดทุน/ การเพิ่มทุน

(ก) ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,016,389,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 973,990,000 บาท
โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

(ข) เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 973,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,153,189,000 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

  แบบก าหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 81,800,000 1.00 81,800,000 

   แบบมอบอ านาจทั่วไป หุ้นสามัญ 97,399,000 1.00 97,399,000 
(General Mandate) 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก ่
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซื้อ  

และช าระเงินคา่หุ้น 
จัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก ่
บุคคลในวงจ ากัด (Private lacement) 
ให้แก่บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
(“Mitsu”) เพ่ือช าระมูลค่ากิจการ
ทั้งหมดของ Mitsu ที่บริษัทฯ จะได้มา 

ไม่เกิน 
81,800,000 

22.00 คณะกรรมการบริษัทฯ    
หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ มอบหมายมีอ านาจ
พิจารณาก าหนดรายละเอียด

ในภายหลัง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ส าหรับวาระที่ 5-7) 
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2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซื้อ  

และช าระเงินคา่หุ้น 
จัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement)  

ไม่เกิน 
97,399,000 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณา
ก าหนดรายละเอียดในภายหลัง 

หมายเหตุ:  มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการด าเนินงานใด ๆ อันจ าเป็น และเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย โดยราคาเสนอขายหุ้น
จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และการก าหนดเง่ือนไข
และรายละเอียดต่าง ๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซื้อ  
โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการ  
ทีเ่กี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน 
ในรายการที่เกี่ยวโยง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งทีไ่ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ 
(ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ าตามประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 
ลงวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด  และในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดยราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด 
หมายถึง ราคาซื้ อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น) (ค) จะต้อง 
ไม่เป็นผลให้บุคคลที่ได้รับจัดสรรต้องมีหน้าที่ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนด  
ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป หรือภายในวันท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้อง 
จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องฟูจิ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพ เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท55 (ทองหล่อ)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดย

 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันจันทร์ที่
14 ธันวาคม 2563

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้ งแต่
วันที่…………….จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข                
การขออนุญาต (ถ้ามี)  
        

4.1 บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ               
เพ่ิมทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement)  

4.2 บริษัทฯ ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว รวมถึงการ           
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.3 บริษัทฯ ต้องขออนุญาตต่อส านั กงานงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และ                      
ตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เพ่ือออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ            
ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

4.4 บริษัทฯ ต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)                   
เพ่ือน าหุ้นสามัญที่เพ่ิมทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 
 

แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 
เพ่ือช าระมูลค่าการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของ Mitsu โดยรายละเอียด               
โปรดพิจารณาสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  
 

แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
เพ่ือสนับสนุนความสามารถทางการเงินในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์                  
ส าหรับใช้ในพ้ืนที่ เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) ก าลังการผลิตติดตั้ ง           
รวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท ผ่านบริษัท เซท                
เอนเนอยี จ ากัด โดยรายละเอียดโปรดพิจารณาสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์                   
และเสริมสร้างความสามารถในการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

รายละเอียดโปรดพิจารณาในแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2563 และสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน             
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่  26 
พฤศจิกายน 2563 
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7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก้ผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ 
ของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากการหักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้
ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายหากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด และการจ่าย
ปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการด าเนินการดั งกล่าวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นต้องเสนอ
เพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีอ านาจในการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผล 
ผู้ที่ ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ในครั้งนี้  จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 
เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ ก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date) 

7.3 ประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ ได้รับ 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการ
เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จากการเสนอหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เช่น ผลกระทบ
ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)
มีรายละเอียดที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณีดังนี้

8.1 ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control 
Dilution) 

= 

= 

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ Mitsu/ (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวน
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขาย)) 
81,800,000/ (973,990,000 + 81,800,000) 

= ร้อยละ 7.75 
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8.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

= 

= 

(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)/ ราคาตลาดก่อน
การเสนอขาย 
(21.06 – 21.12) / 21.06 

= ไม่มี Price Dilution 

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายค านวณจาก 

= 

= 

((ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้ Mitsu x จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้ Mitsu)) 
/ (จ านวนหุ้นสามัญที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่จัดสรรให้ 
Mitsu) 
((21.06 x 973,990,000) + (22.00 x 81,800,000)) / (973,990,000 + 
81,800,000) 

= 21.13 บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ:  ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักย้อนหลั ง 
15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  10/2563 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2563 (ข้อมูลจาก www.set.co.th ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) 
ซึ่งเท่ากับ 21.06 บาทต่อหุ้น 

8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) 

= 

= 

(ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย - ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย)/ 
ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย 
(2.92 – 2.72) / 2.92 

= ร้อยละ 7.75 

โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายค านวณจาก 

= 

= 

ก าไรสุทธิของบริษัทฯ / (จ านวนหุ้นสามัญที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
ที่จัดสรรให้ Mitsu) 
2,843,643,000 / (973,990,000 + 81,800,000) 

= 2.69 บาทต่อหุ้น 
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หมายเหตุ:  ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย และหลังการเสนอขาย ค านวณโดยใช้  
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่  
30 กันยายน 2563 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบ 
และ สอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2563 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วันที่ด าเนินการ 
1. วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2563 25 พฤศจิกายน 2563 
2. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้า

ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date)  
14 ธันวาคม 2563 

3. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 15 มกราคม 2564 
4. ด าเนินการจดทะเบียนมติเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ 

5. ขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต.  
เพ่ือออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

จะก าหนดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติ 
จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

6. จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน จะก าหนดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

7. จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้ว 
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

จะก าหนดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

8. การน าหุ้นเพ่ิมทุนเข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

จะก าหนดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

ลายมือชื่อ..................................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ
(ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) 

ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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