
 

 

PPPM/2562-026 

วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 

เร่ือง  แจ้งก าหนดวนัท่ีออกและเสนอขาย และวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 10 
มิถนุายน 2562 ได้มีมติอนมุตัิให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“ใบส าคญั
แสดงสิทธิ” หรือ “PPPM-W4”) จ านวนไม่เกิน 281,525,344 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Warrant-RO) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ให้ปัดทิง้ และก าหนดให้วนัที่ 17 กรกฎาคม 2562 เป็นวนัที่ใช้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้ใบส าคญัแสดง
สทิธิฯ ดงักลา่ว (Record Date) นัน้  

 ทัง้นี ้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ได้อนุมัติมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว ด้วยเหตนุี ้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ในฐานะผู้ รับมอบอ านาจจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ใคร่ขอก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบั
วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ และวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ ดงันี ้

  

วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2562 

วนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2567 

 ด้วยเหตนุี ้ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 4 หรือ PPPM-W4 มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
  

ประเภทของใบส ำคัญแสดงสทิธิ   ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 
รุ่นที่ 4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นสามัญเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 3 หุ้ น
สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ 
“PPPM-W4”) 

ชนิดของใบส ำคัญแสดงสทิธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอน
เปลีย่นมือได้ 

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสทิธิที่ออก
และเสนอขำย 

ไมเ่กิน 229,350,678 หนว่ย  
 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ส ำรองเพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

ไม่เกิน 229,350,678 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 
33.33 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 



 

หน้า 2 
 

กรกฎาคม 2562 จ านวน 688,052,034 หุ้ น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1.00 
บาท)  

วิธีกำรเสนอขำย เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 3 หุ้ น
สามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ย (ในกรณีที่มีเศษ ให้ปัดเศษทิง้)  
ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่มีสทิธิได้รับจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้(Record Date) ในวนัที่ 17 กรกฎาคม 
2562  

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 

อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกและเสนอขาย  
วันที่ออกและเสนอขำยใบส ำคัญ
แสดงสทิธิ 

วนัท่ี 1 สงิหาคม 2562 

อัตรำกำรใช้สทิธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้ นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลง
ภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

รำคำกำรใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลงัตามเง่ือนไขการ
ปรับสทิธิ) 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ทุกปี ปีละ 1 ครัง้ 
ในวนัท าการสดุท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
15.30 น. ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดวนัก าหนดใช้สทิธิ
ครัง้แรกคือ วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 และวันก าหนดใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายจะตรงกับวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นบัแต่วนัที่ออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิ (“วนัก าหนดใช้สทิธิ”)  
ในกรณีที่วนัก าหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้เลือ่นวนัก าหนดใช้สทิธิในครัง้นัน้เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อน
หน้าวนัก าหนดใช้สทิธิดงักลา่ว  

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ 5 วนัท าการล่วงหน้าก่อนวนัก าหนดใช้สิทธิ ยกเว้นการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันก าหนดใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย  

วันสิน้สุดอำยุของใบส ำคัญแสดง
สิทธิ 

วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2567 

นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสทิธิ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะยื่นค าขออนุญาตน าใบส าคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกดิจำก
กำรใช้สิทธิ 

บริษัทฯ จะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออก
และเสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

(พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) 
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 

 


