
 

 

PPPM/2562-007 

วนัท่ี 7 มีนาคม 2562 

 

เร่ือง แจ้งเลือ่นการประชมุ EGM และเปลี่ยนแปลงวนัจองซือ้และช าระคา่หุ้นเพิ่มทนุที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) และแจ้งวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (แก้ไขเพิ่มเติม) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ที่แนบมาด้วย 1. สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีออกใหม่  
2.  แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4)  
 
 
ตามที่คณะกรรมการ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2562 ซึ่งได้มีมติอนมุตัิและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) และให้แก่
บคุคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิก าหนดวนัประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาวาระท่ีเก่ียวกบัเร่ืองข้างต้น ในวนัจนัทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ. 
ห้องประชมุบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถนน รพช.อูต่ะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย 
จงัหวดัเพชรบรีุ รายละเอียดเป็นไปตามสารสนเทศที่ได้แจ้งผ่านระบบเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามหนงัสอืของบริษัทฯ เลขที่ PPPM/2562-004 ลงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2562 ที่อ้างถึงนัน้  

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รับการแจ้งถึงแหลง่เงินทนุที่จะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ซึ่งจะท าให้

บริษัทฯ มีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอ ไม่จ าเป็นต้องระดมทนุอย่างเร่งด่วน ในการนี ้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นในการเข้าร่วมประชุม โดยไม่ต้องเดินทางมาเข้าประชุมท่ีต่างจังหวดัหลายครัง้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเลื่อนการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ออกไป เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น และเพื่อไมใ่ห้เกิดความสบัสนแก่ผู้ ถือหุ้น
ตอ่ไป 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 

มีนาคม 2562 จึงมีมติเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 จากเดิม ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 

13.30 น. เปลีย่นเป็น วนัพธุที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชมุบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 62-

62/1 หมูท่ี่ 2 ถนน รพช.อูต่ะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ (สถานท่ีเดิม) 
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 ทัง้นี ้ระเบียบวาระการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 และวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 (Record Date) ณ วนัที่  26 กุมภาพนัธ์ 
2562 ยงัคงเหมือนเดิมไม่เปลีย่นแปลง แต่เปลี่ยนแปลงก าหนดวนัจองซือ้และช าระคา่หุ้นเพิ่มทนุท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จากเดิม ในวนัที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวนัที่ 26 เมษายน 2562 เปลี่ยนเป็น 
วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 และในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 
นอกจากนีไ้ด้ก าหนดให้วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (Record Date) จากเดิม

วันที่ 2 เมษายน 2562 เปลี่ยนเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  

บริษัทฯ จะสง่หนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ฉบบัปรับปรุงตามรายละเอียดดงักลา่ว

ข้างต้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตอ่ไป รวมทัง้ 

บริษัทฯ จะแจ้งสารสนเทศผา่นระบบเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯตอ่ไป 

ซึง่แตเ่ดิมที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 3/2562 ของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึง่
ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยมีมติที่ส าคญั ดงันี ้

1. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นายประวีณ ดีขจรเดช เข้าด ารงต าแหนง่ รักษาการผู้อ านวยการสายบญัชีและการเงิน ให้มีผล
ตัง้แตว่นัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2562 เป็นต้นไป 
 

2. มีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 280,762,672 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 843,813,359 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 563,050,687 บาท โดยการตดัหุ้น
สามญัจดทะเบียนที่ยงัมิได้ออกจ าหนา่ยจ านวน 280,762,672 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 

3. มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดงันี ้ 
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนของบริษัท 563,050,687  บาท (ห้าร้อยหกสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) 
แบง่ออกเป็น 563,050,687  หุ้น (ห้าร้อยหกสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1  บาท (หนึ่งบาท) 
แบง่ออกเป็น    
หุ้นสามญั 563,050,687  หุ้น (ห้าร้อยหกสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) 
หุ้นบริุมสิทธิ -  หุ้น (-)” 
    

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
331,525,344 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 563,050,687 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 894,576,031 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 331,525,344 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท    
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5. มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบั
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี ้
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนของบริษัท 894,576,031  บาท (แปดร้อยเก้าสิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพนัสามสิบเอ็ดบาท) 
แบง่ออกเป็น 894,576,031  หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพนัสามสิบเอ็ดหุ้น) 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1  บาท (หนึ่งบาท) 
แบง่ออกเป็น    
หุ้นสามญั 894,576,031  หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพนัสามสิบเอ็ดหุ้น) 
หุ้นบริุมสิทธิ -  หุ้น (-)” 
    

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
331,525,344 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ให้แก ่
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม (“Rights Offering”) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) จดัสรรในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัที่ออกใหม ่โดยเสนอขายในราคาหุ้น
ละ 2 บาท โดยปัดเศษของหุ้นทิง้ 

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือ
หุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุที่เหลืออยู่ดงักลา่วให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสทิธิ (เกินสดัสว่นการ
ถือหุ้น) ของตนตามสดัส่วนการถือหุ้น จนกว่าจะไม่มีหุ้ นสามญัเพิ่มทุนเหลือเพียง
พอท่ีจะจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นได้อีกตอ่ไป 

(ค) ในกรณีที่มีหุ้นเหลอืจากการใช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุ้นในครัง้นี ้บริษัทฯ จะขออนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทใน
การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

(ง) ได้ก าหนดให้วนัที่ 2 เมษายน 2562 เป็นวนัที่ใช้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (Record Date)  

(จ) อนึ่ง สิทธิในการจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวยงัมีความไม่
แนน่อนจนกวา่จะได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 (2)  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน
ไมเ่กิน 50,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึง่คิดเป็นจ านวนประมาณร้อยละ 8 ของทนุจด
ทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้มีการเพิ่มทนุดงักลา่ว) โดยจะ
ออกและเสนอขายครัง้เดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางสว่นก็ได้ โดยเสนอขายในคราวเดียวกนัหรือเป็น
คราว ๆ ไปก็ได้ 

ทัง้นี ้การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บุคคลในวงจ ากัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจะต้องมีคุณสมบัติตาม
หลกัเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดงันี ้(1) เป็นผู้ลงทุนสถาบนัตามนิยามที่ก าหนดไว้ภายใต้ 
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ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เร่ือง 
การก าหนดบทนิยามในประกาศ เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือ (2) 
เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมัน่คง สามารถ
ลงทุนในบริษัทฯ ในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และ/หรือ ต้องเป็นพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้ค าแนะน า
หรือโอกาสทางธุรกิจซึง่สามารถ สง่เสริมผลการด าเนินงานของบริษัท 

(ข) บคุคลในวงจ ากดัจะไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ที่ท าให้เกิดเป็นรายการท่ี
เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ.21/2551 เ ร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
ท าการเปิดเผยรายช่ือผู้ลงทนุท่ีจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ไป 

(ค) ราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของ
บริษัทที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) 
ในช่วงระยะเวลาไมน่อัยกวา่ 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั
ก่อนวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก าหนดราคาเสนอขาย
หุ้นนัน้ (ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นดงักล่าวจะย้อนหลงั ไม่เกินกว่า 3 วนัท า
การก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทนุ) โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควรโดยจะต้องพิจารณาจาก
สภาวะตลาดในขณะนัน้และเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ
การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเสนอขาย
และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ าเป็นเก่ียวกับการเสนอขาย และ/หรือ  
การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงก าหนดผู้ ลงทุน หลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้น 
ในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย และวิธีการจองซือ้และช าระ
เงิน 

(ข)  แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และเข้าท ารายการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
การจดัสรรหุ้น สามญัเพิ่มทนุ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัขอบเขตที่ได้รับการอนมุัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ค)  ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นสมควรและเก่ียวข้องกบัหรือมีความจ าเป็นตอ่การเสนอขาย 
และ/หรือ จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุซึง่รวมถึงการเจรจา เข้าท า ลงนาม และ/หรือ แก้ไข
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เพิ่มเติมแบบค าขอ และ/ หรือ เอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นต่อหรือเก่ียวข้องกับการออก 
เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบค าขอที่เก่ียวข้องกับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัท่ีเก่ียวข้อง การจดทะเบียน
เพิ่มทนุและแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิตอ่กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การน าหุ้นสามญั
เพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และการแตง่ตัง้
ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่นๆ และ/หรือ ผู้จดั
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจ าเป็น) 

(ง)  ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือน าส่งเอกสารที่เก่ียวข้อง ตราสาร 
และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท
รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เก่ียวข้อง การเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง และการ
ให้ค าแถลงการณ์และแจ้งรายงานตา่ง ๆ กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และก าหนดเง่ือนไข
รายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรร 

(จ)  ประสานงานกบัหนว่ยงานราชการและหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง เช่น ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และบคุคลหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

(ฉ)  กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นตอ่หรือเก่ียวข้องกบัการด าเนินการเสนอขายและจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

ทัง้นี ้รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิม 
(Rights Offering) จะเกิดก่อนการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate)  

  
7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ในวันที่ 25 มีนาคม 2562                               

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถนน รพช.อูต่ะเภา ต าบล
หนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
วาระท่ี 5     พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 
วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอื่น (ถ้ามี) 
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8. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบก าหนดให้วนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นวนัที่ใช้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 (Record Date)  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

      ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

(ลงช่ือ)………………………………………  (ลงช่ือ)……………………………………… 

      (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์)   (คณุภทัชรดา จฑุาประทีป) 

                       กรรมการ     กรรมการ 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 

ของ  

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 5/2562 ของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวนัที่ 7 
มีนาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 24 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณา
อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 331,525,344 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 563,050,687 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 894,576,031 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 331,525,344 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วดงันี ้
1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย 

1.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ไมเ่กินจ านวน 281,525,344 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญั
ใหม่ (คิดเป็นจ านวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทัง้สิน้ 281,525,344 หุ้ น) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท 
มูลค่ารวมไม่เกิน 563,050,688 บาท และก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทส าหรับการ
เสนอขายในช่วงวนัที่ 22 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัที่ 24 พฤษภาคม 2562 และในวนัที่ 27 พฤษภาคม 
2562 ถึงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2562  (รวม 5 วนัท าการ) โดยบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ที่ มี สิ ท ธิ จ อ ง ซื ้อ หุ้ น ส า มัญ เ พิ่ ม ทุ น ต า ม สั ด ส่ ว น ก า ร ถื อ หุ้ น  ( Record Date)  ใ น วั น ที่   
2 พฤษภาคม 2562 
ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ 
จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสดัสว่นตาม
สดัส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกันโดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษัทฯ จะด าเนินการ
จัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทัง่ไม่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือหุ้ น
รายใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจอง
ซือ้หุ้นเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในครัง้นี ้บริษัทฯ จะขออนมุตัิการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัทในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 
ทัง้นี ้การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท 

 1.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ไม่เกินจ านวน 50,000,000 บาท 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) (ซึ่งคิดเป็น
จ านวนประมาณร้อยละ 8 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการมี
มติให้มีการเพิ่มทนุดงักลา่ว) โดยจะออกและเสนอขายครัง้เดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางสว่นก็ได้ โดย
เสนอขายในคราวเดียวกนัหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ 

ทัง้นี ้การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั ต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บคุคลในวงจ ากดัที่จะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั เพิ่มทนุจะต้องมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ข้อ

ใดข้อหนึ่ง ดงันี ้(1) เป็นผู้ลงทนุสถาบนัตามนิยามที่ก าหนดไว้ภายใต้ ประกาศคณะกรรมการ

สิง่ที่แนบมาด้วย 1 
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ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศ 
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือ (2) เป็นนกัลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาหรือ
นิติบคุคลที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทนุในบริษัทฯ ในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ 
และ/หรือ ต้องเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือ
สามารถให้ค าแนะน าหรือโอกาสทางธุรกิจซึง่สามารถ สง่เสริมผลการด าเนินงานของบริษัท 

(ข) บคุคลในวงจ ากดัจะไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ที่ท าให้เกิดเป็นรายการที่เก่ียวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทฯ จดทะเบียนในรายการ
ที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะท าการเปิดเผยรายช่ือผู้ลงทนุที่จะได้รับการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ไป 

(ค) ราคาเสนอขายจะไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหมต่อ่บคุคลใน
วงจ ากดั ซึ่งค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทที่ท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในช่วงระยะเวลาไม่นอัยกว่า 7 วนัท าการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ (ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นดงักลา่วจะ
ย้อนหลัง ไม่เกินกว่า 3 วันท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ ลงทุน) โดยให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควรโดย
จะต้องพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้และเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัท 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจด าเนินการตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้ นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเสนอขาย และ/หรือ การจดัสรร

หุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมถึงก าหนดผู้ลงทุน หลกัเกณฑ์ในการจดัสรรหุ้นในคราวเดียวหรือหลาย
คราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย และวิธีการจองซือ้และช าระเงิน 

(ข)  แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และเข้าท ารายการตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทุน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับขอบเขตที่ได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ค)  ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นสมควรและเก่ียวข้องกบัหรือมีความจ าเป็นต่อการเสนอขาย และ/
หรือ จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุซึง่รวมถึงการเจรจา เข้าท า ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเดิมแบบ
ค าขอ และ/ หรือ เอกสารใด ๆ ท่ีจ าเป็นต่อหรือเก่ียวข้องกบัการออก เสนอขาย หรือจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ และการยื่นแบบค าขอที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับที่เก่ียวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อ
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กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้
ให้บริการอื่นๆ และ/หรือ ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจ าเป็น) 

(ง)  ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือน าสง่เอกสารที่เก่ียวข้อง ตราสาร และ/หรือ 
สญัญาที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทรวมถึงการแก้ไข
เพิ่มเติม สารสนเทศที่เก่ียวข้อง การเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง และการให้ค าแถลงการณ์และ
แจ้งรายงานตา่ง ๆ กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และก าหนดเง่ือนไขรายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการ
เสนอขายและจดัสรร 

(จ)  ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัท 

(ฉ)  กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นต่อหรือเก่ียวข้องกบัการด าเนินการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัท 

สาเหตหุลกัที่ บริษัทฯ ไมอ่อกหุ้นเพิ่มทนุในรูปแบบหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 980 ล้านหนว่ยมลูคา่รวม 980 ล้าน
บาท นัน้ เนื่องจากการท าธุรกรรมการร่วมทนุกบั Rich Partners Co., Ltd (RP) ในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
ผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการช่ือ Riverside Tower เลือ่นเวลาการลงทนุออกไปจากช่วงไตรมาส 4 ของปี 2561 
เป็นประมาณคร่ึงปีแรกของปี 2562  

อนึง่ การระดมทนุต้องเป็นไปตามวตัถปุระสงค์การใช้เงิน โดยการ Matching Sources of Fund และ Uses of 
Fund ดงันัน้ กรณีที่ Uses of Fund เลือ่นเวลาออกไป บริษัทฯ จึงเปลีย่นแปลงรูปแบบการระดมทนุ เพื่อไมใ่ห้เกิดต้นทนุทาง
การเงิน (Cost of Financing) ท่ีไมจ่ าเป็น ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้พจิารณาแล้วเห็นวา่การออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามทีก่ าหนดไว้ใน
มติเดมิไมเ่หมาะสมกบัสภาพตลาดการเงิน ณ ปัจจบุนั 

นอกจากนี ้จากเหตผุลเดียวกนั ในปี 2562 ในชว่งไตรมาส 3 บริษัทฯ มีความต้องการกระแสเงินสดเพื่อช าระคืน
หุ้นกู้ซึง่เป็น Uses of Fund ที่มีก าหนดเวลาชดัเจน ดงันัน้ เพื่อให้สามารถ Matching Sources and Uses of Fund บริษัทฯ 
จ าเป็นต้องมี Sources of Fund ที่มีก าหนดเวลาชดัเจนเช่นเดียวกนั บริษัทฯ จงึจ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงรูปแบบการระดม
ทนุโดยการ ยกเลิก การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 (TLUXE-W3) 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”)  และเปลีย่นเป็นการออก
หุ้นเพิ่มทนุเพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) แทน 

   
2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นใหม่ และแผนการใช้เงนิ  

บริษัทฯ มีวตัถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ ทัง้ในด้านการด าเนินงานและด้าน
เงินทนุ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุไปใช้ในการ (1) ช าระคืนหนีส้ินต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น หุ้นกู้  
เป็นต้น (2) ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ และ (3) ใช้ในการขยายธุรกิจผลิตอาหารสตัว์ไปยงัตลาดตา่งประเทศ ซึ่งจะ
สง่ผลให้บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งและผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ ซึง่รายละเอียดมีดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 กระแสเงนิสดจากการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม (Right Offering) 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่เกินจ านวน 281,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 563,050,688 บาท และก าหนด
วนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ส าหรับการเสนอขายในช่วงวนัที่ 22 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัที่ 24 พฤษภาคม 
2562 และในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562  ซึง่จะน ากระแสเงินสดดงักลา่วไปใช้ในการ 

(ก) ช าระคืนหุ้ นกู้ ที่ครบก าหนดในไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวนประมาณ 730 ล้านบาท(ช าระบางส่วน)1   ซึ่ง
ประกอบด้วยหุ้นกู้ จ านวน 260.5 ล้านบาท 319.5 ล้านบาท และ 314 ล้านบาท ครบก าหนดเดือนกรกฎาคม 
เดือนสงิหาคม และเดือนกนัยายน ตามล าดบั  
เนื่องจากเหตผุลที่กลา่วไว้ในตอนต้นวา่บริษัทมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับเงินจากการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2562 ในจ านวนที่เพียงพอ ท าให้บริษัทลดความเร่งด่วนในการเร่ง
ออกหุ้นเพิ่มทุนได้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ อยากอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นมาประชุมในวนัเดียวโดยไม่ต้อง
เสียเวลา อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดจากการออกหุ้นเพิ่มทนุที่เหลือในครัง้นีห้ากเพียงพอหรือเหลือจากการจ่าย
ช าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทฯ จะน าไปขยายธุรกิจเดิม และธุรกิจใหม่ ของบริษัท
ตอ่ไป 
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่วอาจท าให้บริษัทฯ เกิดหนีส้นิตอ่สว่นทนุในระดบัท่ีเกินกวา่สญัญากบัธนาคาร
ที่เป็นเจ้าหนีข้องบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเจรจาผ่อนผนัการปฎิบตัิตามสญัญาในเร่ือง
ดงักลา่วได้ และเช่ือมัน่วา่ธนาคารผู้ให้กู้จะผอ่นผนัการผิดเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ ให้แก่บริษัทฯ 

2.2 กระแสเงนิสดจากการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)2 

บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ไมเ่กินจ านวน 50,000,000 บาท 

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดัในราคาไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด3  

(ข) ช าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดในไตรมาส 3 ปี 2562 สว่นท่ีเหลอืจาก (ก) 
กรณีที่สามารถระดมทนุได้มากกวา่ที่ก าหนดไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินเพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้

(ค) ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการตามแผนการด าเนินงานปกติและแผนการขยายกิจการ 
(ง) ใช้เป็นเงินลงทนุในโครงการริเวอร์ไซด์ (ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2561) 
(จ) เงินลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัการผลติและจ าหนา่ยอาหารสตัว์ทัง้ในและตา่งประเทศ 
(ฉ) เงินลงทนุในธุรกิจใหมท่ี่ บริษัทฯ เห็นวา่ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

 
                                                           
1 บริษัทฯ อาจมีการออกหุ้นกู้ ใหมเ่พ่ือช าระหุ้นกู้ เดิม ซึง่การออกหุ้นกู้ ใหมใ่ห้ผู้ ถือหุ้นกู้ เดิม (Roll Over) บริษัทฯ ต้องมีกระแสเงินสดส าหรับช าระ
คืนหุ้นกู้ เดิมก่อน ดงันัน้ กระแสเงินสดจากการเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจงึมีไว้เพ่ือช าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดก่อนการ Roll Over 
2  หากระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุให้กบับคุคลในวงจ ากดัแบบ General Mandate ไมส่ามารถออกได้ทนัความต้องการใช้เงิน 
(Uses of Fund) ที่ก าหนด บริษัทฯ อาจใช้วิธีระดมทนุระยะสัน้อ่ืนๆ (Bridge Financing) เชน่ การออกตัว๋แลกเงินระยะสัน้ เพื่อมาทดแทนแล้ว
จงึน ากระแสเงินสดจากการออกหุ้นเพ่ิมทนุมาช าระหนีร้ะยะสัน้ดงักลา่ว 
3 จากการค านวณราคาตลาดจากผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) (ข้อ 3.2) แล้วคาดการณ์วา่ราคาตลาดหลงัจากออกหุ้นให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมจะลดลงเหลือประมาณ 2.81 บาทตอ่หุ้น สง่ผลให้ประมาณการราคาเสนอขาย (ณ. ราคาตลาดปัจจบุนั) เทา่กบั 2.53 บาทตอ่หุ้น มลูคา่
รวมประมาณ 126.50 ล้านบาท หรืออาจจะ เพิ่มขึน้สูงกว่า หรือ ลดลงต ่ากว่า ราคาดงักลา่ว 
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3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม  
บริษัทฯ คาดว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นจะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้
 3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้น (Control Dilution) 
 3.1.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้

ถือหุ้น ณ วนัท่ีออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
3.1.2 การออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บคุคลในวงจ ากดัจ านวน 50,000,000  

การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  

=                     จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้นี ้
 จ านวนหุ้น Paid-Up + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้นี ้

 
=     50,000,000 
 

                    563,050,687 + 50,000,000 

= ร้อยละ 8.16 (การออกและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจ ากดั (Private Placement) ในครัง้นี ้สง่ผลให้สทิธิการออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทฯ ลดลงในอตัราร้อยละ 8.16)   

 3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

3.2.1 ผลกระทบตอ่ราคาหุ้นส าหรับการออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น   = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) 
  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยท่ี   
ราคาตลาด = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครัง้ท่ี 3/2562 เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2562 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมติัการออก (ระหว่าง
วนัท่ี 21 มกราคม 2562 – 8 กมุภาพนัธ์ 2562) (ข้อมลูจาก SETSMART) เท่ากบั 3.22 บาท 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม x จ านวนหุ้นท่ีเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม) 

  จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

 = (3.22*563,050,687)+( 2*281,525,344) 
  563,050,687 + 281,525,344 

 = 2.81 
ผลกระทบต่อราคาหุ้น = ร้อยละ 12.63 

3.2.2 ผลกระทบตอ่ราคาหุ้นส าหรับการออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวงจ ากดั 
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การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในครัง้นี ้เนื่องจากยงั
ไม่ได้ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นจึงยงัไมส่ามารถค านวณผลกระทบต่อราคาหุ้นได้ อย่างไรก็ดี 
ราคาเสนอขายหุ้นจะไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 
72/2558 ซึ่งราคาตลาดคือ ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดตอ่กนั ก่อนวนัก าหนด
ราคาเสนอขายหุ้ นนัน้ ดังนัน้ ราคาเสนอขายหุ้ นจึงไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้ นอย่างมี
นยัส าคญั 

 3.3 ผลกระทบต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) 
บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิ 

 
4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

เพื่อให้บริษัทมีเงินทนุเพื่อรองรับแผนการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณา (1) ออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ (2) ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บุคคลในวงจ ากดั แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ซึง่จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทนุได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ เพื่อใช้ในการ (1) ช าระคืนหนีส้นิตา่งๆ 
ของบริษัท เช่น หุ้นกู้  เป็นต้น (2) ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ และ (3) ใช้ในการขยายธุรกิจผลติอาหารสตัว์
ไปยงัตลาดตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทมีสภาพคลอ่งและผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 (1) บริษัทคาดวา่จะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 

 (2) บริษัทคาดวา่จะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กบับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และจะ
ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะ
ด าเนินการ รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

ภายหลงัจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุนในครัง้นีต้ามที่กล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทนุในครัง้นีม้ีความสมเหตสุมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท
บริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องระดมทนุเพิ่มเติมประมาณ 500 – 1,000 ล้านบาท เพื่อน ามาใช้ในการ (1) ช าระคืน
หนีส้ินต่างๆ ของบริษัท เช่น หุ้นกู้  เป็นต้น (2) ใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการ และ (3) ใช้ในการขยายธุรกิจ
ผลิตอาหารสตัว์ไปยงัตลาดต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึน้ โดยเมื่อ
พิจารณาแนวทางตา่ง ๆ ในการระดมทนุแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมและให้แก่บคุคลในวงจ ากัดเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สดุในสถานการณ์ปัจจุบนัของ
บริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานติดลบ จากงบการเงินสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ทัง้นี ้
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะท าให้บริษัทสามารถระดมทนุได้จ านวนเงินประมาณ 500 – 1,000 ล้านบาท 
จะท าให้บริษัทมีเงินเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจที่วางไว้ และช าระคืนหุ้นกู้ ได้ 
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4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษัท 

การเพิ่มทุนดงักล่าวจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะส่ งผลให้
บริษัทมีสภาพคลอ่งและผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ เพื่อให้บริษัทมีศกัยภาพในการแขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอื่น
ในอตุสาหกรรม นอกจากนี ้การเพิ่มทนุดงักลา่วจะสง่ผลดีต่อการเติบโต และเพิ่มความสามารถในการท าก าไร
ของบริษัท โดยไมก่ระทบตอ่สภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัท รวมถึงช่วยให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้
และมีสถานภาพทางการเงินและฐานทนุท่ีมัน่คง ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นทกุราย  

5. ค ารับรองของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมป่ฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการเพิ่มทนุ หากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟอ้ง
เรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และหากการไมป่ฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

ลายมือช่ือ   

    (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์) 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

 

 

 

ลายมือช่ือ   

        (คณุภทัชรดา จฑุาประทีป) 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
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(F 53-4)  

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 7 มีนาคม 2562 

ข้าพเจ้า บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัท่ี 7 
มีนาคม 2562 ระหวา่งเวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. เก่ียวกบัการลดทนุ เพิ่มทนุ และจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้
1.  การลดทุนและการเพิ่มทุน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  
 1.1 พิจารณาอนุมัติลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 280,762,672 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 

843,813,359 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 563,050,687 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงั
มิได้ออกจ าหนา่ยจ านวน 280,762,672 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 1.2 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทจ านวน 331,525,344 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม
จ านวน 563,050,687 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 894,576,031 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จ านวน 331,525,344 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ หุ้นสามญั ไมเ่กิน 281,525,344 1 ไมเ่กิน 281,525,344 
 ในการใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั ไมเ่กิน 50,000,000 1 ไมเ่กิน 50,000,000 

(General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
 กรณีการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถดัไปทกุข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 
 กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถดัไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
2.1   แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นเดิม ไมเ่กิน  
281,525,344 

2 หุ้นสามญัเดิม : 
1 หุ้นสามญัใหม ่ 

2.00 วนัท่ี 22 พฤษภาคม 
2562 ถึงวนัท่ี 24 
พฤษภาคม 2562 
และในวนัท่ี 27 

พฤษภาคม 2562 ถึง
วนัท่ี 28 พฤษภาคม 
2562 (รวม 5 วนัท า

การ)   

โปรดพิจารณาหมายเหตุ
ด้านลา่ง 

สิง่ที่แนบมาด้วย 2 
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จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

รวม ไม่เกิน  
281,525,344 

 

  
 
 
 
หมายเหต ุที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 5/2562 มีมติอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
331,525,344 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 894,576,031 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 331,525,344 หุ้น มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท    

 
2. มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 

331,525,344 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม (“Rights Offering”) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
(ก) จดัสรรในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัที่ออกใหม ่โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 

2 บาท โดยปัดเศษของหุ้นทิง้ 
(ข) ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือ

หุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุที่เหลืออยู่ดงักลา่วให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ (เกินสดัสว่นการ
ถือหุ้น) ของตนตามสดัส่วนการถือหุ้ น จนกว่าจะไม่มีหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียง
พอที่จะจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นได้อีกตอ่ไป 

(ค) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้นในครัง้นี ้บริษัทฯ จะขออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

(ง) ได้ก าหนดให้วนัที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นวนัที่ใช้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (Record Date)  

(จ) อนึ่ง สิทธิในการจองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวยงัมีความไม่
แนน่อนจนกวา่จะได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 (2)  จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งคิดเป็นจ านวนประมาณร้อยละ 8 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว
ของบริษัทฯ ณ วนัที่ท่ีประชมุคณะกรรมการมีมติให้มีการเพิ่มทนุดงักลา่ว) โดยจะออกและเสนอขายครัง้เดียวเต็มจ านวนหรือแต่
บางสว่นก็ได้ โดยเสนอขายในคราวเดียวกนัหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ 
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ทัง้นี ้การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บุคคลในวงจ ากัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญ เพิ่มทุนจะต้องมีคุณสมบัติตาม
หลกัเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดงันี ้(1) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามที่ก าหนดไว้ภายใต้ 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เร่ือง การ
ก าหนดบทนิยามในประกาศ เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือ (2) เป็นนกั
ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนใน
บริษัทฯ ในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และ/หรือ ต้องเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือมี
ความสามารถที่จะสรรหาพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้ค าแนะน าหรือโอกาสทาง
ธุรกิจซึง่สามารถ สง่เสริมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

(ข) บคุคลในวงจ ากัดจะไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ที่ท าให้เกิดเป็นรายการที่
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะท าการเปิดเผยรายช่ือผู้
ลงทนุที่จะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ไป 

(ค) ราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของ
บริษัทที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) ในช่วง
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั แตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัที่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก าหนดราคาเสนอขายหุ้ นนัน้ 
(ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นดงักลา่วจะย้อนหลงั ไมเ่กินกว่า 3 วนัท าการก่อนวนั
แรกที่ เสนอขายต่อผู้ ลงทุน) โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ที่ ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้พิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควรโดยจะต้องพิจารณาจากสภาวะ
ตลาดในขณะนัน้และเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเสนอขาย และ/หรือ การ
จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน รวมถึงก าหนดผู้ลงทุน หลกัเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นในคราว
เดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย และวิธีการจองซือ้และช าระเงิน 

(ข)  แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และเข้าท ารายการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
การจัดสรรหุ้น สามญัเพิ่มทุน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับขอบเขตที่ได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุม
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คณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
(ค)  ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นสมควรและเก่ียวข้องกบัหรือมีความจ าเป็นต่อการเสนอขาย 

และ/หรือ จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าท า ลงนาม และ/หรือ แก้ไข
เพิ่มเติมแบบค าขอ และ/ หรือ เอกสารใด ๆ  ที่จ าเป็นต่อหรือเก่ียวข้องกับการออก เสนอ
ขาย หรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และการยื่นแบบค าขอที่เก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัที่เก่ียวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทนุและ
แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้า
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และการแต่งตัง้ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ ให้บริการอื่นๆ และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจ าเป็น) 

(ง)  ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือน าส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ตราสาร 
และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท
รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เก่ียวข้อง การเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง และการ
ให้ค าแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และก าหนดเง่ือนไข
รายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรร 

(จ)  ประสานงานกบัหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง เช่น ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

(ฉ)  กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นต่อหรือเก่ียวข้องกับการด าเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท   

2.1.1 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น  
 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิง้ 
 
2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

ผู้ ถือหุ้นเดิม หุ้นสามญั - - - 
 หุ้นบริุมสิทธิ - - - 
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ หุ้นสามญั - - - 
ใช้สทิธิของใบแสดงสิทธิในการ หุ้นบริุมสิทธิ - - - 
ซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสทิธิได้     
ประชาชน หุ้นสามญั - - - 
 หุ้นบริุมสิทธิ    



 

Page 18 of 22 
 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

บคุคลในวงจ ากดั หุ้นสามญั ไมเ่กิน 
50,000,000 

ประมาณ 
ร้อยละ 8 

โปรดพิจารณาหมายเหตดุ้านลา่ง 

 หุ้นบริุมสิทธิ    
 1/  ร้อยละตอ่ทนุช าระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate  
 หมายเหต ุที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 5/2562 มีมติอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
331,525,344 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 894,576,031 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 331,525,344 หุ้น มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท    

2. มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
331,525,344 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม (“Rights Offering”) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) จดัสรรในอตัรา 2 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นใหม ่โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2 บาท โดยปัดเศษ
ของหุ้นทิง้ 

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือ
หุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุที่เหลืออยู่ดงักลา่วให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ (เกินสดัสว่นการ
ถือหุ้น) ของตนตามสดัส่วนการถือหุ้ น จนกว่าจะไม่มีหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียง
พอที่จะจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นได้อีกตอ่ไป 

(ค) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้นในครัง้นี ้บริษัทฯ จะขออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

(ง) ได้ก าหนดให้วนัที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นวนัที่ใช้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (Record Date)  

(จ) อนึ่ง สิทธิในการจองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวยงัมีความไม่
แนน่อนจนกวา่จะได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 (2)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
จ านวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งคิดเป็นจ านวนประมาณร้อยละ 8 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว
ของบริษัท ณ วนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้มีการเพิ่มทนุดงักลา่ว) โดยจะออกและเสนอขายครัง้เดียวเต็มจ านวนหรือแต่
บางสว่นก็ได้ โดยเสนอขายในคราวเดียวกนัหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ 

ทัง้นี ้การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั ต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บุคคลในวงจ ากัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญ เพิ่มทุนจะต้องมีคุณสมบัติตาม
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หลกัเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดงันี ้(1) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามที่ก าหนดไว้ภายใต้ 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เร่ือง การ
ก าหนดบทนิยามในประกาศ เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือ (2) เป็นนกั
ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มี ฐานะการเงินมัน่คง สามารถลงทุนใน
บริษัทในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และ/หรือ ต้องเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือมี
ความสามารถที่จะสรรหาพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้ค าแนะน าหรือโอกาสทาง
ธุรกิจซึง่สามารถ สง่เสริมผลการด าเนินงานของบริษัท 

(ข) บุคคลในวงจ ากัดจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทที่ท าให้เกิดเป็นรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะท าการเปิดเผยรายช่ือผู้
ลงทนุที่จะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ไป 

(ค) ราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของ
บริษัทที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) ในช่วง
ระยะเวลาไมน่อัยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั แตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัที่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ 
(ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นดงักลา่วจะย้อนหลงั ไมเ่กินกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนั
แรกที่ เสนอขายต่อผู้ ลงทุน) โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ที่ ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้พิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควรโดยจะต้องพิจารณาจากสภาวะ
ตลาดในขณะนัน้และเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัท 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเสนอขาย และ/หรือ การ
จดัสรรหุ้น สามญัเพิ่มทนุ รวมถึงก าหนดผู้ลงทุน หลกัเกณฑ์ในการจดัสรรหุ้นในคราว
เดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย และวิธีการจองซือ้และช าระเงิน 

(ข)  แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และเข้าท ารายการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
การจดัสรรหุ้น สามญัเพิ่มทนุ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอบเขตที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมและ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ค)  ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นสมควรและเก่ียวข้องกบัหรือมีความจ าเป็นต่อการเสนอขาย 
และ/หรือ จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าท า ลงนาม และ/หรือ แก้ไข
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เพิ่มเติมแบบค าขอ และ/ หรือ เอกสารใด ๆ  ที่จ าเป็นต่อหรือเก่ียวข้องกบัการออก เสนอ
ขาย หรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และการยื่นแบบค าขอที่เก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัที่เก่ียวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทนุและ
แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้า
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และการแต่งตัง้ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ ให้บริการอื่นๆ และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจ าเป็น) 

(ง)  ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือน าส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ตราสาร 
และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท
รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เก่ียวข้อง การเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง และการ
ให้ค าแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และก าหนดเง่ือนไข
รายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรร 

(จ)  ประสานงานกบัหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง เช่น ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

(ฉ)  กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นต่อหรือเก่ียวข้องกับการด าเนินการเสนอขายและจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ ของบริษัท 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

  ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 24 เมษายน 2562 เวลา เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชมุบริษัท 
พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 
โดย 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record date) ในวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2562  
 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แตว่นัที่ 

................................. จนกวา่การประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้าม)ี   

4.1 บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ส าหรับการลดทุนเพื่อตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น า
ออกจ าหน่าย การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน การเพิ่มทนุการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
(ก) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (ข) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  

4.2 บริษัทฯ จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนลดทนุ เพิ่มทนุ การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ และการเปลี่ยนแปลงทนุ
ช าระแล้วตอ่กระทรวงพาณิชย์ 

4.3 บริษัทฯ จะต้องยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนมุตัิน าหุ้นเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทนุเพื่อรองรับแผนการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณา (1) ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อ
จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ (2) ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อ
บคุคลในวงจ ากดั ซึง่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทนุได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ เพื่อใช้ในการ (1) ช าระคืนหนีส้นิตา่งๆ 
ของบริษัท เช่น หุ้นกู้  เป็นต้น (2) ใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการ และ (3) ใช้ในการขยายธุรกิจผลิตอาหารสตัว์ไปยงั
ตลาดตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งและผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเพิ่มทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและให้แก่บคุคลในวงจ ากดัของบริษัทฯ ในครัง้
นี ้จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพ
คล่องและผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ เพื่อให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ ประกอบการรายอื่นใน
อตุสาหกรรม ทัง้นี ้การเพิ่มทนุดงักลา่วจะสง่ผลดีตอ่การเติบโต และเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ 
โดยไม่กระทบต่อสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้และมี
สถานภาพทางการเงินและฐานทนุท่ีมัน่คง ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุราย  

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงั
หกัภาษีเงินได้นิติบคุคล ขาดทนุสะสม เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองตา่ง ๆ ทัง้หมด อยา่งไรก็ตาม 
บริษัทฯ อาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอตัราที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กับความ
จ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการ
บริหารงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูน าเสนอเพื่อขอ
อนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมตัิ
ให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ และจะด าเนินการรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุตอ่ไป  

7.2 ภายหลงัจากบคุคลที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อทางบริษัทฯ ได้มีการอนุมตัิและประกาศจ่ายเงินปันผล
เช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

 ไมม่ี 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1. ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 7 มีนาคม 2562 
2. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้

ที่ 1/2562 (Record Date) 
26 กมุภาพนัธ์ 2562 
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ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
3. ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 24 เมษายน 2562 
4. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่สิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตาม

สดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) 
2 พฤษภาคม 2562 

5. จดทะเบียนลดทนุจดทะเบียน และเพิ่มทนุจดทะเบียน และแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิ กบักระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่ท่ีประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นมีมติ 

6. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดรายละเอียดและ
เง่ือนไขที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเสนอขาย และ/หรือ การจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ ได้แก่ รายละเอียดบคุคลในวงจ ากดั ราคาขายหุ้น
เพิ่มทนุ ระยะเวลาจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ เป็นต้น 

บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

7.  จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ เมื่อบริษัทฯ ได้รับช าระเงินคา่หุ้น
เพิ่มทนุครบถ้วน 

  
 

 
 
บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 

  

(ลงช่ือ)………………………………………  (ลงช่ือ)……………………………………… 

      (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์)   (คณุภทัชรดา จฑุาประทีป) 

                       กรรมการ     กรรมการ 


