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PPPM/2562-040 

วนัที่ 15 ตุลาคม 2562 

เร่ือง แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด 
(มหาชน) รุ่นที่ 1 (“PPPM-W4”) 

เรียน กรรมการและผูจ้ัดการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามที่บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 
รุ่นที่ 4 (“PPPM-W4”) จ านวนทั้งสิน้ 228,849,089 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไดร้ับการจัดสรร 
PPPM-W4 (Record Date) ในวนัที่ 17 กรกฎาคม 2562 นัน้  

 บริษัทฯ ใคร่ขอแจง้วนัก าหนดใชสิ้ทธิครัง้ที่ 1 คือ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. อัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ 

PPPM-W4 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ได ้1 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิ คือ 1 บาทต่อหุน้ 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

วนัที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 ตุลาคม 2562 (เฉพาะวนัท าการ) ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.30 น. 

3. สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไดท้ี่
บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.ppprime.co.th โดยสามารถแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนไดท้ี่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทน
รบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ตามระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิตามที่ระบุในขอ้ 2. ขา้งตน้ 

สถานที่ติดต่อในการใชสิ้ทธิ 
ฝ่ายส านกัเลขานุการบริษัท และฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม. 71) ต าบลบางขนัแตก 
อ าเภอเมืองสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 
โทรศพัท ์093-810-0361 หรือ (034) 771 444 หรือ (032) 899 881-4 โทรสาร (034) 771 025 
e-mail address: cs@ppprime.co.th 

http://www.ppprime.co.th/
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4. วิธีการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิ และในระบบไรใ้บหลักทรพัย ์ (Scriptless) ที่ประสงคจ์ะใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะตอ้งปฏิบติัตามเงื่อนไขการแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ โดยตอ้งด าเนินการ
และจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หแ้ก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อที่ระบุในขอ้ 3. ขา้งตน้ 

ก) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกตอ้งชัดเจนและครบถ้วนทุก
รายการ พรอ้มลงนามโดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  คือ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 
ถึงวนัที่ 30 ตุลาคม 2562 (เฉพาะวนัท าการ) ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.30 น.  

ข) ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยก์ าหนด ซึ่งผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนดา้นหลัง ตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ และหนังสือ
มอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับใบส าคัญแสดงสิทธิฉบบัใหม่ ส าหรบัใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ช้สิทธิ (ถา้มี) 
และส่งใหแ้ก่บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ (ถา้มี) 

ค) ช าระเงินตามจ านวนที่ระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการช าระ
เงินให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะตอ้งด าเนินการดงันี ้  

(1) โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่สีลม ชื่อ
บัญชี “บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 101-460791-3 โดยให้แนบหลักฐานการโอน
เงินที่ธนาคารออกให ้พรอ้มระบุชื่อ-นามสกุล และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อไว้ดว้ย หรือ 

(2) ช าระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท ์ที่สามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนั
ท าการนบัจากวนัที่แจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์
ตอ้งลงวนัที่ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นั้นไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย 
“บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน)” โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอรโ์ทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อไว้
ดา้นหลงัดว้ย  

หมายเหตุ วนัที่ที่ลงในเช็ควนัสดุทา้ยคือ วนัที่ 28 ตุลาคม 2562 และกรุณาน าส่งเช็คดงักล่าวถึงบริษัท
ฯ ภายในเวลา 10.00 น. ของวนัที่ 28 ตุลาคม 2562 

ทัง้นี ้การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญดังกล่าวจะสมบูรณก็์ต่อเมื่อบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านง
ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถเรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัท ฯ และ/หรือ
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดไ้ม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ที่มิได้
เกิดจากความผิดของบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ (ถา้มี) บริษัทฯ จะถือ
ว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีความประสงคใ์นการใช้สิทธิและแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในครัง้นั้น โดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะ
จัดส่งใบส าคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ แต่ทัง้นี ้ไม่ถือเป็นการตัด
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สิทธิที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิใน
ครัง้สุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ 
และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ย และ/หรือ
ค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ  

ง) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผู้รบัผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) ตามบทบญัญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ  

จ) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

(1)   บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 

ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจที่ยงัไม่หมดอายุ 
(ในกรณีมีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท าใหช้ื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารที่
ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นตน้) พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง (กรณีผู้ใช้สิทธิเป็นผู้เยาว ์ จะตอ้งแนบหนังสือยินยอมของ บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง 
(แลว้แต่กรณี) ส าเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง และส าเนาทะเบียนบ้านที่
ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

(2) บุคคลธรรมดาต่างดา้ว 

 ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) นิติบุคคลสญัชาติไทย 

ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิใน
ครัง้นัน้ๆ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผู้มีอ านาจที่มีช่ือปรากฎอยู่ในหนังสือรบัรองบริษัท
นั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) พรอ้มลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

(4) นิติบุคคลต่างดา้ว 

ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนงัสือรับรองนิติบุคคล พรอ้มลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ านาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือ
ชื่อตาม (1) หรือ (2) พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง และรับรองโดย Notary Public ของ
ประเทศที่ออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ๆ 

(5) คสัโตเดียน (Custodian) 

 ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พรอ้มหนงัสือแต่งตัง้คสัโตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ านาจลง
ลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง และรับรองโดย Notary Public 
ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ๆ 
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ทัง้นี ้หากผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างตน้ บริษัทฯ และ/
หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่า ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่
ประสงคจ์ะใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิ (ถา้มี) สามารถใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาใหผู้้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดต้ามความเหมาะสม 

ฉ) จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น โดย
อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากับใบส าคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุน้สามัญหนึ่งหุ้น เวน้แต่กรณีมกีารปรบัอตัราการ
ใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6 ของขอ้ก าหนดสิทธิ 

หากมีขอ้สงสัยเก่ียวกับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อขา้งตน้ในวนัและเวลา
ท าการ ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.30 น. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

       (นายวรุณ  อตัถากร) 
     ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
 บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 

 


