
 

 

 
PPPM/2562-024 

วนัท่ี 21 มถินุายน 2562 
 

เร่ือง แจ้งสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ตามที่บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จ านวน 281,525,344 หุ้น มูล
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอตัราการจดัสรร 2 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (เศษของหุ้นปัดทิง้) (จองเกินสทิธิ
ได้) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) 
ในวนัที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้ก าหนด
ระยะเวลาจองซือ้และช าระเงินส าหรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วในระหวา่งวนัท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2562 นัน้ 

 บดันี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัสง่เอกสารแจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และเผยแพร่ให้สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ http://www.ppprime.co.th โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

1. ก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและการรับช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนในระหว่างวนัที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 (รวม 5 วนัท าการ) ตัง้แต่
เวลา 9.00 น. – 15.30 น. ณ สถานท่ีตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

2. สถานท่ีรับจองซือ้หุ้นและรับช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ำกัด (มหำชน) 
คณุวิมลรัตน์ โห้ถนอม  
ฝ่ายปฏิบตัิการ 
เลขที่ 888/200 อาคารมหาทนุพลาซา่ ชัน้ 3 
ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ (66) 0-2659-3456 ตอ่ 120  

ทัง้นี ้บริษัทฯ โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่รับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนผ่ำน
ระบบ DSS ของบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

และ บริษัทฯ โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะไม่รับเอกสารการจองซือ้หุ้นสามญั เพิ่มทุน
ทำงไปรษณีย์หรือโทรสำรทุกกรณี 
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3. ยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ที่ได้กรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ
ผู้จองซือ้หุ้น ทัง้นี ้ก าหนดให้ผู้จองซือ้หุ้นยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ใบ ตอ่ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
1 ฉบับ เท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.ppprime.co.th) 

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นต้องกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงควำมจ ำนงกำรจองซือ้
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิของตนให้ครบจ ำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ 

4. หลกัฐานการช าระเงินตามวธีิการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีผู้จองซือ้เลอืกช าระ โดยพิจารณารายละเอยีด
และด าเนินการตามที่ระบตุามด้านลา่งนี ้

 กรณีช ำระด้วยกำรโอนเงนิสดผ่ำนระบบ Bill Payment เข้ำบัญชีธนำคำร 

 การโอนเงินสดผ่านระบบ Bill Payment เข้าบญัชี “บมจ.หลกัทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ” หรือ 
“AEC SECURITIES PUBLIC CO., LTD. FOR SUBSCRIPTION” ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) Service 
Code: AECS โดยสามารถช าระเงินค่าจองซือ้ได้ตัง้แต่วนัที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. 
(หรือเวลาท าการของธนาคารกรุงเทพแตล่ะสาขา) และวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ภายในเวลา 15.30 น. 

 กรณีช ำระ Bill Payment ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต แบงก์กิง้ (Internet Banking / Mobile Application) 

 การโอนเงินด้วย Internet Banking โดยเลือกช าระค่าสินค้าบริการ หรือจ่ายบิล โดยเลือก ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) Service Code: AECS ช่ือบญัชี “บมจ.หลกัทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน” หรือ 
“AEC SECURITIES PUBLIC CO., LTD. FOR SUBSCRIPTION” พร้อมระบ ุRef. 1: เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 
หลกั และ Ref. 2 ให้ระบเุลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั / เลขที่หนงัสือเดินทาง / เลขที่ใบต่างด้าว (แล้วแต่
กรณี) โดยสามารถช าระเงินค่าจองซือ้ได้ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ของวนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงเวลา 15.30 น. 
ของวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 

** ส ำหรับกำรช ำระเงินผ่ำนช่องทำงระบบ Internet Banking จะไม่มีค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน หรืออำจมี
ค่ำธรรมเนียม ซ่ึงจะเป็นไปตำมที่แต่ละธนำคำรก ำหนด โดยผูจ้องซ้ือจะเป็นผูร้ับภำระค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว 
(ถำ้มี)** 

 กรณีช ำระด้วยกำรน ำเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊ำฟท์ ฝำกเข้ำบัญชีผ่ำนใบน ำฝำกช ำระเงินค่ำสินค้ำ
และบริกำร (Bill Payment Slip) 

การน าฝาก เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment เข้าบญัชี “บมจ.หลกัทรัพย์ เออีซี เพื่อจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ” หรือ “AEC SECURITIES PUBLIC CO., LTD. FOR SUBSCRIPTION” สามารถน าฝาก
ได้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. (หรือเวลาท าการของธนาคารกรุงเทพแต่ละ
สาขา) ถึง เวลา 12.00 น. ของวนัที่ 3 กรกฎาคม 2562  โดย เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลง
วันที่ภำยในระยะเวลำจองซือ้แต่ไม่เกินวันที่  3 กรกฎำคม 2562 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
ส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป 
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หมำยเหต:ุ ผูจ้องซ้ือเป็นผูร้บัภำระค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงินค่ำจองซ้ือผ่ำน Bill Payment ตำมอตัรำทีธ่นำคำร
ก ำหนด 

 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

(พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 


