
 

 

 

PPPM/2562-015 

     วนัท่ี 29 เมษายน 2562 

 

เร่ือง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8/2562 เพื่อยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้บคุคล
ในวงจ ากดัแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ (PP) และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (PP - General Mandate) อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) การลดทนุจดทะเบียน การเพิ่มทนุจดทะเบียน รวมทัง้ก าหนดวนัประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาด้วย  1. สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น (Warrant-RO) 

  2. สารสนเทศเก่ียวกบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหม่ของบริษัท 

  3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 

 

 ด้วยที่บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2562 
เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2562 มีมติในเร่ืองที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. มีมติยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้บคุคลในวงจ ากดัแบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใช้เงินทนุ (PP) จ านวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้ยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท เนื่องจากกระบวนการด าเนินการเพิ่มทุน PP ใช้เวลามากกว่าที่ผู้ลงทุนได้คาดการณ์ไว้ ประกอบกับราคาหุ้นของบริษัท 
ในช่วงที่ผ่านมาได้ลดลงต ่ากว่าราคาที่บริษัทฯ ต้องการจะเสนอขายให้แก่นกัลงทุน  นอกจากนี ้ การออกสามญัเพิ่มทุนให้แก่
บคุคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) อาจกลายเป็นข้อจ ากดัที่ในการระดมทนุของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 
(หนึง่) ปีนบัแตว่นัที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิ 

 อยา่งไรก็ดี ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นวา่การยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทให้บุคคลในวงจ ากัดดงักล่าวข้างต้นไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อแหล่งที่มาของเงินทุน (Sources of Fund) 
และความต้องการเงินทุน (Uses of Fund) ของบริษัท เนื่องจากบริษัทยงัคงได้รับเงินเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 281,525,344 บาท 
จากการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ซึ่งถือเป็นเงินส่วนใหญ่ที่จะ
ได้รับจากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้อีกทัง้ บริษัทยงัสามารถใช้เคร่ืองมืออื่นๆ ในการจดัหาแหลง่เงินทนุเพิ่มเติมได้ 
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2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) จ านวนไม่เกิน 281,525,344 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น 
โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิให้ปัดทิง้ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ รุ่นที่ 4 (PPPM-W4)  มีก าหนดอาย ุ5 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิ 1 
บาท ต่อหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โปรดพิจารณารายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (สิ่งที่สง่มาด้วย 1) โดย
ก าหนดให้วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 เป็นวนัที่ใช้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท รุ่นท่ี รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) ดงักลา่ว (Record Date) 

 ในการนี ้เพื่อให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิมีความเหมาะสมตามสภาวการณ์
ของตลาดทนุและตลาดเงินโดยค านงึถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบคุคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงอ านาจในการ  

 (ก)  ก าหนดและแก้ไขหลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่รวมถึงการก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่
มีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ  

 (ข)  เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน 
หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การ
แ ก้ ไข  การ เพิ่ ม เติม  การลงนามในค าขออนุญาต ค า ขอผ่อนผัน  หลักฐาน  
การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักท รัพย์และตลาดหลักท รัพย์  ตลาดหลักท รัพย์แห่ งประ เทศ ไทย  
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการออกและ
จัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัเพิ่มทนุจาก
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และ  

(ค)  ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ เพื่อให้การด าเนินการตามที่ระบไุว้ข้างต้นและการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธิในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่ง 

 
3. มีมติให้เสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 281,525,344 

บาท จากทนุจดทะเบียนจ านวน 844,576,031 บาท เป็น 563,050,687 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้

จ าหนา่ยจ านวน 281,525,344 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 4.  มีมติให้เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ.4 
ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดงันี ้
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบยีนของบริษัท  563,050,687 บาท    (ห้าร้อยหกสบิสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสบิเจ็ดบาท) 
 แบง่ออกเป็น  563,050,687 หุ้น    (ห้าร้อยหกสบิสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสบิเจ็ดหุ้น)                                         

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ                    1 บาท    (หนึง่บาท) 
แบง่ออกเป็น 
หุ้นสามญั   563,050,687 หุ้น    (ห้าร้อยหกสบิสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสบิเจ็ดหุ้น)                                                           
หุ้นบริุมสทิธิ        - หุ้น    (-)” 

 5.  มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 
563,050,688 บาท จากทนุจดทะเบียนจ านวน 563,050,687 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,126,101,375 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวน 563,050,688 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 6.  มีมติให้เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ.4 
ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบยีนของบริษัท  1,126,101,375 บาท   
(หนึง่พนัหนึง่ร้อยยี่สบิหกล้านหนึง่แสนหนึง่พนัสามร้อยเจ็ดสบิห้าบาท) 
 

  แบง่ออกเป็น    1,126,101,375 หุ้น 
(หนึง่พนัหนึง่ร้อยยี่สบิหกล้านหนึง่แสนหนึง่พนัสามร้อยเจ็ดสบิห้าบาท)
   

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ     1  บาท   (หนึง่บาท) 
แบง่ออกเป็น 

หุ้นสามญั    1,126,101,375 หุ้น   
(หนึง่พนัหนึง่ร้อยยี่สบิหกล้านหนึง่แสนหนึง่พนัสามร้อยเจ็ดสบิห้าบาท) 

หุ้นบริุมสทิธิ      - หุ้น  (-)” 
 

 7.  ทัง้นี ้มติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น  (Right 
Offering: RO) จ านวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2562 ยงัคงมีผลใช้บงัคบัอยู ่โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) จดัสรรในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัที่ออกใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 
2 บาท โดยปัดเศษของหุ้นทิง้ 

 (ข) ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือ
หุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุที่เหลืออยู่ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมที่แสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ (เกินสดัสว่นการถือ
หุ้น) ของตนตามสดัสว่นการถือหุ้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือเพียงพอที่จะ
จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นได้อีกตอ่ไป 
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 (ค) ในกรณีที่มีหุ้ นเหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัส่วนการถือหุ้นในครัง้นี ้บริษัทจะขออนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

 (ง) ได้ก าหนดให้วนัที่ 14 มิถนุายน 2562 เป็นวนัที่ใช้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (Record Date) 

 นอกจากนี ้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2562 ได้มีมติอนมุตัิการมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ดงัตอ่ไปนี  ้

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

(ข)  แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และเข้าท ารายการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
การจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับขอบเขตที่ได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุม
คณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ค)  ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นสมควรและเก่ียวข้องกบัหรือมีความจ าเป็นต่อการเสนอขาย 
และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าท า ลงนาม และ/หรือ แก้ไข
เพิ่มเติมแบบค าขอ และ/ หรือ เอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นต่อหรือเก่ียวข้องกบัการออก เสนอ
ขาย หรือจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และการยื่นแบบค าขอที่เก่ียวข้องกบัการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัท่ีเก่ียวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทนุและ
แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิตอ่กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการแต่งตัง้ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ ให้บริการอื่นๆ และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจ าเป็น) 

(ง)  ติดตอ่ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือน าสง่เอกสารที่เก่ียวข้อง ตราสาร และ/
หรือ สญัญาที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทรวมถึง
การแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เก่ียวข้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง และการให้ค า
แถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และก าหนดเง่ือนไข
รายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายและจดัสรร 

(จ)  ประสานงานกบัหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากับดแูลที่เก่ียวข้อง เช่น ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
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(ฉ)  กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นต่อหรือเก่ียวข้องกับการด าเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

 8.  มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 
ไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น (Warrant - RO)  

    ทัง้นี ้รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก เสนอขายและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น (Warrant - RO)  ปรากฏตามสารสนเทศ
เก่ียวกบัการออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหมข่องบริษัท (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่ม
ทนุ (F53-4) (สิง่ที่สง่มาด้วย 3) 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ก าหนด
ข้อก าหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับและที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิรุ่นที่ 
4 (PPPM – W4) ตามที่เห็นสมควรภายใต้กฎหมายที่ใช้บงัคบั รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัอยูเ่พียงการติดตอ่ และยื่นค าขออนญุาต 
ค าขอผอ่นผนั เอกสาร หลกัฐานใดๆ แก่หนว่ยงานผู้มีอ านาจที่เก่ียวข้อง เก่ียวกบัการออกและการน าใบส าคญัแสดงสทิธิรุ่น
ที่ 4 (PPPM – W4) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) 

  9. มีมติอนมุตัิการก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ต าบลหนองชุมพล 
อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

    วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

  วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของ
บริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) จ านวนไม่เกิน 281,525,344 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตาม
สดัสว่นการถือหุ้น 

  วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 281,525,344 บาท จาก
ทนุจดทะเบียนจ านวน 844,576,031 บาท เป็น 563,050,687 บาท โดยการตดัหุ้น
สามญัจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 281,525,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท 

  วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทนุของบริษัท 

  วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 563,050,688 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจ านวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,126,101,375 
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บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จ านวน 563,050,688  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท 

  วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทนุของบริษัท  

   วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 281,525,344  
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพตามใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น (Warrant - RO) 

  วาระท่ี 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  10.   มีมติอนมุตัิให้ก าหนดวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 เป็นวนัท่ีใช้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 (Record Date) 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

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

      (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์)   (คณุภทัชรดา จฑุาประทีป) 

                       กรรมการ     กรรมการ  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

สรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ของ  

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) 

ชื่อ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 
(PPPM-W4) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

ชนิด ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถเปลีย่นมือได้ 

จ านวนที่ออก ไมเ่กิน 281,525,344 หนว่ย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท ตอ่หนว่ย (ไมค่ิดมลูคา่) 

อาย ุ 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ 

ไมเ่กิน 281,525,344 หุ้น 

วิธีการเสนอขายและอัตรา
การจัดสรร 

บริษัทจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Right Offering) ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ (กรณีมีเศษให้
ปัดทิง้) 

อัตราการใช้สทิธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้ นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้ น ( เ ว้นแต่จะมีการปรับอัตรา 
การใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทตอ่หุ้น 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ทกุปี ปีละ 1 ครัง้ ในวนัท าการสดุท้าย
ของเดือนกรกฎาคมของทกุปี ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดง
สิทธิ โดยก าหนดวนัใช้สิทธิวนัแรกคือ วนัพธุที่ 31 กรกฎาคม 2562 และวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย
ตรงกับวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (“วัน
ก าหนดใช้สิทธิ”) 

ในกรณีที่วนัก าหนดใช้สิทธิไม่ตรงกบัวนัท าการของบริษัท ให้เลื่อนวนัก าหนดใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้เป็นวนัท าการก่อนหน้าวนัก าหนดใช้สทิธิดงักลา่ว 
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ระยะเวลาการแจ้ง 
ความจ านงในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจะต้องแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 15 วนัลว่งหน้าก่อนวนัก าหนดการใช้
สทิธิ 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การใช้สิทธิ 

เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิหรืออตัราสว่นการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  ตามเง่ือนไข
ของการปรับสิทธิซึ่งเป็นเหตกุารณ์ตามที่ระบใุนประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 
34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่
ออกใหมแ่ละหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนด 
ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนที่รองรับใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

สิทธิผลประโยชน์อื่น หุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพหุ้น
เทา่เทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีท้กุประการ 

เงื่อนไขการปรับสิทธิ บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื อ้หุ้ นสามัญ  
เพิ่มทุนของบริษัท ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ดังต่อไปนี ้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ไมใ่ห้น้อยไปกวา่เดิม 

(1) บริ ษัทมีการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าที่ตราไ ว้ของหุ้ นของบ ริษัท  อัน เ ป็นผลมาจาก 
การรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 

(2) บริษัทมีการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาต ่า 
(3) บริษัท มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต ่า หรือมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ

ที่จะซือ้หุ้นในราคาต ่า 
(4) บริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
(5) บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 
(6) กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1)  ถึง (5)  ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิด้อยไปกวา่เดิม 
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ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของ
บริษัท หากมีการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
(Dilution Effect) 

กรณีที่ 1  ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้หมด 
กรณีที่ 2  บคุคลอื่นท่ีมิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัททัง้จ านวน  

(ผู้ ถือหุ้นเดมิขายใบส าคญัแสดงสทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้จ านวน) ภายใต้
สมมตุิฐานวา่การเพิ่มทนุโดยการเสนอขายให้แก้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามมติที่ประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 มีการเสนอขายเต็มจ านวนสง่ผลให้หุ้นท่ีช าระแล้วก่อนการ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นีเ้ทา่กบั 844,576,031 หุ้น 

กรณีที่ 3  บคุคลอื่นท่ีมิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัททัง้จ านวน  
(ผู้ ถือหุ้นเดมิขายใบส าคญัแสดงสทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้จ านวน) ภายใต้
สมมตุิฐานวา่การเพิ่มทนุโดยการเสนอขายให้แก้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามมติที่ประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ไมม่ีการเสนอขายเต็มจ านวนสง่ผลให้หุ้นท่ีช าระแล้วก่อนการ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นีเ้ทา่กบั 563,050,687 หุ้น 

(1) ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ถือหุ้นเดิมและสว่นแบง่ก าไร (Control Dilution)  

=             จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้ 
        จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีรองรับครัง้นี ้ 

กรณีที่ 1 เทา่กบัศนูย์  

กรณีที่ 2  = 281,525,344 / (844,576,031 + 281,525,344) = ร้อยละ 25.00 

กรณีที่ 3  = 187,683,562 / (563,050,687 + 187,683,562) = ร้อยละ 25.00 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ทัง้กรณีที่ 1, 2 และ 3 จะมีผลกระทบตอ่

การลดลงของราคาตลาดของหุ้น 

ก. โดยหากการเพิม่ทนุโดยการเสนอขายให้แก้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามมติทีป่ระชมุสามญัผู้ถือ

หุ้นครัง้ที่ 1/2562 มีการเสนอขายเต็มจ านวนสง่ผลให้หุ้นท่ีช าระแล้วก่อนการเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นีเ้ทา่กบั 844,576,031 หุ้น 

ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนเสนอขายค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 15 วนัท าการ
ติดต่อกันก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 
1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สทิธิ คือ ระหวา่งวนัที่ 2 เมษายน 2562 ถึงวนัที่ 25 เมษายน2562 ซึง่เทา่กบั 2.29 บาทตอ่หุ้น 
ราคาตลาดหลงัเสนอขายค านวณจาก 
 = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้) 

                      (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่รองรับครัง้นี)้ 
 = (2.29  x  844,576,031) + (1 x 281,525,344) 

844,576,031+281,525,344 
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=  1.97 บาทตอ่หุ้น  
ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น       = (2.29 - 1.97) / 2.29 

=  ร้อยละ 14.07 
ข. โดยหากการเพิม่ทนุโดยการเสนอขายให้แก้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามมติทีป่ระชมุสามญัผู้ถือ

หุ้นครัง้ที่ 1/2562 ไมม่ีการเสนอขายเต็มจ านวนสง่ผลให้หุ้นท่ีช าระแล้วก่อนการเสนอ

ขายใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นีเ้ทา่กบั 563,050,687  หุ้น 

ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนเสนอขายค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 15 วนัท าการ
ติดต่อกันก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 
1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สทิธิ คือ ระหวา่งวนัที่ 2 เมษายน 2562 ถึงวนัที่ 25 เมษายน2562 ซึง่เทา่กบั 2.29 บาทตอ่หุ้น 
ราคาตลาดหลงัเสนอขายค านวณจาก 
 = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้) 

                      (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่รองรับครัง้นี)้ 
 

 = (2.29  x  563,050,687) + (1 x 187,683,562) 
563,050,687+187,683,562 

=  1.97 บาทตอ่หุ้น  
ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น       = (2.29 - 1.97) / 2.29 

=  ร้อยละ 14.07 

อ านาจในการก าหนด
รายละเอียดอื่น ๆ 

เพื่อให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิมีความเหมาะสมตามสภาวการณ์ของ
ตลาดทุนและตลาด เ งินโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้ น  ใ ห้ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่อง
กบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงอ านาจในการ (1) ก าหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการก าหนด
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ (2) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข 
เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงาน
ผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนุญาต  
ค าขอผอ่นผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมลู รายงานผลการขาย และเอกสารตา่ง ๆ ตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หนว่ยงานราชการ หรือ
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หน่วยงานที่เ ก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ และการน าใบส าคัญ  
แสดงสิทธิ และหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้การด าเนินการตามที่ระบุไว้ ข้างต้นและ  
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ ในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่ง 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ 
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 

  
 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 8/2562 ของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 
2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งจะจัดขึน้ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้
 
1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย 
 
1.1 จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 
 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 281,525,344 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ

การใช้สทิธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) ทีอ่อกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น (Warrant - RO) (“ใบส าคัญแสดงสทิธิ”) 

 

1.2 ประเภทผู้ลงทุน 

 ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Warrant - RO)  

 

1.3 การก าหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขาย 

บริษัทจะเสนอขายใบส าคญัสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดย
ไมค่ิดมลูคา่ 

1.4 วิธีการเสนอขายและจัดสรร 

บริษัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัรา 3 หุ้นสามญัเพิ่มทุน 
ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะปัดเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิทิง้ ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท 

มีก าหนดอายุ 5 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิ 1 บาท ต่อหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โปรดพิจารณารายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิในสรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น (Warrant-
RO) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

 

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงนิ 



 

Page 13 of 22 
 

บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการเพิ่มทนุเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ทัง้ในด้านการด าเนินงานและด้านเงินทนุ 
โดยบริษัทมีแผนที่จะน าเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุไปใช้ในการ (1) ช าระคืนหนีส้นิตา่งๆ ของบริษัท เช่น หุ้นกู้  เป็น
ต้น (2) ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ และ (3) ใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทเพื่อให้มีผลประกอบการท่ีดีขึน้  

 

3. ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

3.1 การลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

เนื่องจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ (PPPM-W4) ในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ในกรณีที่ผู้

ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นเดิมจะไมไ่ด้รับผลกระทบด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นและสิทธิออก

เสียง อย่างไรก็ตามกรณีที่มีการใช้สิทธิทัง้จ านวนโดยบคุคลอื่นที่มิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิม จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิม

ประมาณร้อยละ 25.00 โดยมีสตูรค านวณดงันี ้

กรณีที่ 1 ภายใต้สมมตุิฐานวา่การเพิ่มทนุโดยการเสนอขายให้แก้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้

ที่ 1/2562 มีการเสนอขายเต็มจ านวนส่งผลให้หุ้นที่ช าระแล้วก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้

เทา่กบั 844,576,031 หุ้น 

Control Dilution = (Qw / (Qo + Qw)) โดยที ่

Qw = จ านวนหุ้นท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิเทา่กบั 281,525,344 หุ้น 

Qo = จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วเดิมเทา่กบั 844,576,031 หุ้น 

ดงันัน้ 

Control Dilution = (281,525,344/ (844,576,031+ 281,525,344)) 

= ร้อยละ 25.00 

กรณีที่ 2 ภายใต้สมมตุิฐานวา่การเพิ่มทนุโดยการเสนอขายให้แก้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้

ที่ 1/2562 ไม่มีการเสนอขายเต็มจ านวนสง่ผลให้หุ้นที่ช าระแล้วก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้

เทา่กบั 563,050,687 หุ้น 

Control Dilution = (Qw / (Qo + Qw)) โดยที่ 

Qw = จ านวนหุ้นท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิเทา่กบั 187,683,562 หุ้น 

Qo = จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วเดิมเทา่กบั 563,050,687 หุ้น 

ดงันัน้ 

Control Dilution = (187,683,562/ (563,050,687 + 187,683,562)) 

= ร้อยละ 25.00 
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3.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

กรณีที่ 1 ภายใต้สมมตุิฐานวา่การเพิ่มทนุโดยการเสนอขายให้แก้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้

ที่ 1/2562 มีการเสนอขายเต็มจ านวนส่งผลให้หุ้นที่ช าระแล้วก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้

เทา่กบั 844,576,031 หุ้น 

ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น   = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) 
  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยที ่   
ราคาตลาด = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นย้อนหลงั 15 วันท าการติดต่อกัน

ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 
2562 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติ (ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2562 – 25 
เมษายน 2562) (ข้อมลูจาก SETSMART) เทา่กบั 2.29 บาท 
 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาใช้สทิธิ x จ านวนหุ้นรองรับ
ที่เสนอขายครัง้นี)้ 

  จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีรองรับครัง้นี ้
 

 = (2.29  x  844,576,031) + (1 x 281,525,344) 
  844,576,031+281,525,344 

 = 1.97 บาทตอ่หุ้น 
 

ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น = (2.29 – 1.97) / 2.29     =      ร้อยละ 14.07 

   

กรณีที่ 2 ภายใต้สมมตุิฐานวา่การเพิ่มทนุโดยการเสนอขายให้แก้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้

ที่ 1/2562 ไม่มีการเสนอขายเต็มจ านวนสง่ผลให้หุ้นที่ช าระแล้วก่อนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้

เทา่กบั 563,050,687 หุ้น 

ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น   = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) 
  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยที ่   
ราคาตลาด = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นย้อนหลงั 15 วันท าการติดต่อกัน

ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 
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2562 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติ (ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2562 – 25 
เมษายน 2562) (ข้อมลูจาก SETSMART) เทา่กบั 2.29 บาท 
 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาใช้สทิธิ x จ านวนหุ้นรองรับ
ที่เสนอขายครัง้นี)้ 

  จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีรองรับครัง้นี ้
 

 = (2.29  x  563,050,687) + (1 x 187,683,562) 
  563,050,687+187,683,562 

 = 1.97 บาทตอ่หุ้น 
 

ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น = (2.29 – 1.97) / 2.29     =      ร้อยละ 14.07 

   

3.3 การลดลงของส่วนแบ่งก าไร 

ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากก าไรสทุธิของบริษัทมีผลขาดทนุสทุธิ 

4.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

4.1  เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับประโยชน์จากการถือใบส าคญัแสดงสทิธิ และ 
2. เพื่อให้บริษัทมีเงินทนุเพื่อรองรับแผนการด าเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการ (1) ช าระคืนหนีส้นิตา่งๆ ของบริษัท 

เช่น หุ้นกู้  เป็นต้น (2) ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ และ (3) ใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทเพื่อให้
มีผลประกอบการท่ีดีขึน้ 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทุน  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ เพื่อการขยายธุรกิจและการลงทนุในอนาคต บริษัทจึงมีความต้องการ
ใช้เงินอย่างตอ่เนื่อง ดงันัน้ การออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีจ้ะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้ทยอย
เพิ่มทนุเพื่อรองรับแผนการด าเนินธุรกิจดงักลา่วข้างต้น 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

ภายหลงัจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุนในครัง้นีต้ามที่กล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครัง้นีม้ีความสมเหตุสมผล เพราะนอกจากจะสร้างประโยชน์ให้แก่
บริษัทแล้วยงัก่อให้เกิดประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้นเดิมในการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึน้ในอนาคตจากการถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธินีอ้ีกด้วย 
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 ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้มค่รอบคลมุงบประมาณทัง้หมดที่บริษัท
ต้องใช้ในการด าเนินโครงการตามแผนธุรกิจของบริษัท บริษัทอาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบนั
การเงิน หรือด้วยวิธีอื่นในอนาคตตอ่ไป 

4.4  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ 
ด าเนินงานของบริษัท อันเน่ืองมาจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงเพิ่มทุนและการด าเนินการ
ตามแผนการใช้เงนิเพิ่มทุน 

 ในกรณีที่บริษัทสามารถเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครบถ้วนเต็ม
จ านวน จ านวนอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ (D/E Ratio) ของบริษัทจะมีสดัสว่นที่ดีขึน้ ซึ่งจะท าให้บริษัทมีฐานะทาง
การเงินที่มัน่คงและความสามารถในการจดัหาแหลง่เงินทนุจากสถาบนัการเงิน อนัจะสง่ผลตอ่ความสามารถใน
การแขง่ขนัของบริษัทในระยะยาว 

5.  ค ารับรองของกรรมการ 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมป่ฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้น
สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นัน้เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟอ้งเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้
ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

  

ขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

ลายมือช่ือ   

    (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์) 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

 

ลายมือช่ือ   

        (คณุภทัชรดา จฑุาประทีป) 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 29 เมษายน 2562 

ข้าพเจ้า บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ

ดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 พิจารณา ดงันี ้

1.1 พิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 281,525,344 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 

844,576,031 บาท เป็น 563,050,687 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จ าหนา่ยจ านวน 281,525,344 หุ้น 

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

1.2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 563,050,688 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 

563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,126,101,375 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 

563,050,688 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั ไม่เกิน 563,050,688 หุ้น 1.00 563,050,688 บาท 

การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - - 

(General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 กรณีการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถดัไปทกุข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 

 กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถดัไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และช าระเงนิค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการ
ใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) 

ไมเ่กิน 
281,525,344 หุ้น   

3 หุ้นสามญั
เดิม: 1 หนว่ย
ใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

-  จดัสรรให้แก ่
ผู้ ถือหุ้นเดิม
โดยไมค่ิด
มลูคา่ 

-  ราคาการใช้
สทิธิ 1.00 
บาทตอ่หุ้น 
(อตัราการใช้
สทิธิ เทา่กบั
ใบส าคญั
แสดงสทิธิ 
(PPPM-W4) 1 
หนว่ย : หุ้น
สามญั 1 หุ้น) 

ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ

ใบส าคญัแสดง

สทิธิ โดยไมค่ิด

มลูคา่ ตาม

ข้อก าหนดและ

เง่ือนไขของ

บริษัท 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
ด้านลา่ง 

รวม ไม่เกิน
281,525,344 หุ้น 

 

 

หมายเหต ุที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 8/2562 ของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 

2562 ได้มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 10 มิถุนายน 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ

ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้

หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4)จ านวนไม่เกิน 563,050,688 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไม่

คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้ นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิง้ 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4)มีก าหนดอาย ุ5 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ในราคาใช้สทิธิ 1 บาท ตอ่

หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิโดยก าหนดให้วนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นวนัที่ใช้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้

ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) ดงักลา่ว (Record Date) 
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2. มีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 281,525,344 บาท 

จากทุนจดทะเบียนจ านวน 844,576,031 บาท เป็น 563,050,687 บาท โดยการตัดหุ้ นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้

จ าหนา่ยจ านวน 281,525,344 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 563,050,688 

บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,126,101,375 บาท โดยการออกหุ้น

สามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวน 563,050,688  หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

2.1.1 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

 กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดทิง้และตดัหุ้นจดทะเบียนที่จ าหนา่ยไมไ่ด้ 

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 - -  

บคุคลในวงจ ากดั หุ้นสามญั 

หุ้นบริุมสิทธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

     

 1/ ร้อยละตอ่ทนุช าระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate 



 

Page 20 of 22 
 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท  

พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนนรพช. อู่ตะเพา ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย  

จงัหวดัเพชรบรีุ โดย 

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แตว่นัที่ 

................................. จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2562 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 

1. การขออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน เพื่อตดัหุ้นสามญัที่ยงัมิได้ออกจ าหนา่ย 

2. การจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

3. การขออนมุตัิการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น

การถือหุ้น (Warrant - RO) จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท        

4. การจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

5. การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของ

บริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน 

 บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ ทัง้ในด้านการด าเนินงานและด้าน

เงินทนุ โดยบริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุไปใช้ในการ (1) ช าระคืนหนีส้ินต่างๆ ของบริษัท เช่น 

หุ้นกู้  เป็นต้น (2) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ (3) ใช้ในการขยายธุรกิจผลิตอาหารสตัว์ไปยงัตลาด

ตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทมีสภาพคลอ่งและผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้  

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเพิ่มทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

ที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ในครัง้นี ้จะช่วยสง่เสริมให้บริษัทมีผลการด าเนินงานและฐานะ
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การเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ เพื่อให้บริษัทมีศกัยภาพใน

การแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอื่นในอตุสาหกรรม ทัง้นี ้การเพิ่มทนุดงักลา่วจะสง่ผลดีต่อการเติบโต และเพิ่ม

ความสามารถในการท าก าไรของบริษัท โดยไมก่ระทบตอ่สภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัท รวมถึงช่วยให้บริษัท

สามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้และมีสถานภาพทางการเงินและฐานทนุท่ีมัน่คง ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัท

และผู้ ถือหุ้นทกุราย  

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60.00 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าอตัราที่ก าหนดข้างต้นหรืองดจ่ายเงินปัน

ผล โดยขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ ความจ าเป็น

ในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อด าเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย และปัจจัยอื่นๆ ที่

เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์

สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงนิปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่งวด 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ต่อเมื่อได้ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ และบริษัทได้

จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทกบักรมพฒันาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี ้ในเร่ือง

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลก็ต่อเมื่ออยู่ในฐานะผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท  

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

เพิ่มทุน 

 -ไมม่ี- 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1. ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2562 29 เมษายน 2562 
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ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

2. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้

ที่ 1/2562 (Record Date) 

24 พฤษภาคม 2562 

3. ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  10 มิถนุายน 2562 

4. จดทะเบียนลดทนุจดทะเบียน เพิ่มทนุจดทะเบียน และแก้ไข

หนงัสอืบริคณห์สนธิ กบักระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่ท่ีประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นมีมติ 

5. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่สิทธิในการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 

(Record Date) 

5 กรกฎาคม 2562  

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

ลายมือช่ือ   

     

               (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์) 

กรรมการ 

-ประทบัตราบริษัท- 

 

ลายมือช่ือ   

      (คณุภทัชรดา จฑุาประทีป) 

   กรรมการ 

 


