
 

 

PPPM/2564-016 

         วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง การเปลีย่นแปลงการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสทิธิ PPPM-W4  

เรียน กรรมการผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อ้างถึง 1.  หนงัสอืแจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2564 ของบริษัท 
พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) เร่ือง การเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) การรองรับการปรับสทิธิ  PPPM-W4 และก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2564 ฉบบัลงวนัท่ี 23 เมษายน 2564 

 2. หนงัสือแจ้งการปรับราคาและอตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) ฉบบัลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 

สิง่ที่สง่มาด้วย   1. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)  

 บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวนัที่ 6 

พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เผยแพร่ไว้ในหนังสือแจ้งมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564 ของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การ
เพิ่มทนุจดทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) การรองรับการปรับสิทธิ  PPPM-
W4 และก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ฉบบัลงวนัท่ี 23 เมษายน 2564 

เนื่องจากบริษัทได้แจ้งปรับราคาและอตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พีพี 
ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) เมื่อวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 โดยพบวา่ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพือ่
รองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ  PPPM-W4 ตามที่ ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564 จ านวน 275,000,000 หุ้น ไม่เพียงพอต่อการ
รองรับการใช้สทิธิดงักลา่ว ดงันัน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 จึงมีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน  1,669,041,301 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 916,901,123 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 2,585,942,424  บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,669,041,301 หุ้น ในมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อ (1) เสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้น
สามญัเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) จ านวน 1,376,132,952 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น
มูลค่าการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 137,613,295.20 บาท และ (2) รองรับการปรับอตัราการใช้สิทธิของ
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ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท  พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่  4 (PPPM-W4) จ านวน  
292,908,349 หุ้น  

ทัง้นี ้รายละเอียดการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ปรากฏตามแบบรายงาน
การเพิ่มทนุ (F53-4) (สิง่ที่สง่มาด้วย 1) 

2. มีมติอนุมตัิให้น าเสนอที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมในหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอข้างต้น เป็นดงันี ้ 

"ข้อ4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 2,585,942,424 บาท (สองพนัห้าร้อยแปดสบิห้าล้านเก้าแสน 
สีห่มื่นสองพนัสีร้่อยยี่สบิสี่บาท) 

 แบง่ออกเป็น 2,585,942,424 หุ้น (สองพนัห้าร้อยแปดสบิห้าล้านเก้าแสน 
สีห่มื่นสองพนัสีร้่อยยี่สบิสี่หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามญั 2,585,942,424 หุ้น (สองพนัห้าร้อยแปดสบิห้าล้านเก้าแสน 

สีห่มื่นสองพนัสีร้่อยยี่สบิสี่หุ้น)  
 หุ้นบริุมสทิธิ -  หุ้น (-)" 

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีอ านาจพิจารณา
ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดในการด าเนินการที่เก่ียวข้องกบัการเพิ่มทนุดงักลา่ว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า
หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ ค าขอต่างๆ และ/หรือ
ด าเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อ  
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ  
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

3. มีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

3.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 1,376,132,952 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นเดิมตอ่ 2 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการค านวณให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท คิด
เป็นมลูคา่การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 137,613,295.20 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

3.1.1 ผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะรายสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไว้
ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้น
เหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีได้จองซือ้ตามสทิธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเทา่นัน้ 
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การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) ในครัง้นี ้กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ที่เหลือดงักล่าวให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิม  
ในราคาเดียวกนักบัหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรตามสทิธิ ดงันี ้

3.1.1.1 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Right Offering) ในรอบแรกมีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากบัหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกิน
กว่าสิทธิ จะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิและช าระคา่จองซือ้
หุ้นดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงซือ้เกินกวา่สทิธิ 

3.1.1.2 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Right Offering) ในรอบแรกมีจ านวนน้อยกวา่หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกวา่สทิธิ จะ
จดัสรรหุ้นท่ีเหลอืดงักลา่วให้แก่ผู้จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) จัดสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน า
สดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแต่ละรายคณูด้วยจ านวนหุ้นท่ี
เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับ
จดัสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุ้น
ที่มีสทิธิได้รับการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และช าระ
คา่จองซือ้แล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จดัสรรให้แก่ผู้
ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัสว่นการ
ถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายนัน้ โดยน าสดัสว่นการถือหุ้นเดิม
ของผู้ที่จองซือ้หุ้ นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็น
จ านวนหุ้นท่ีผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายมีสทิธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มี
เศษของหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) โดยจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้หุ้นและช าระค่า
จองซือ้แล้ว ทัง้นี ้ให้ด าเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิตามวิธีใน
ข้อ (ข) นีจ้นกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจากการจดัสรร 

3.1.2 หากยงัคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการ
จัดสรรตามข้อ 3.1.1.1 และ 3.1.1.2 ข้างต้นแล้ว ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือดงักล่าวให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  
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ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.  
21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

(ข) มีศกัยภาพทางด้านเงินทนุ มีฐานะทางการเงินที่มัน่คง และมีความพร้อมในการช าระเงิน
เพิ่มทนุภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ 

(ค) ตกลงและยอมรับราคาหุ้นที่เสนอขายในราคาที่ก าหนด โดยเป็นราคาตลาด และเป็นราคา
ที่ไมต่ ่ากวา่ราคาที่เสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) 
ข้างต้น  

ทัง้นี ้การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กบับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาไมต่ ่า
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดให้ค านวณจากราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั
ของหุ้นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่
ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัเสนอขาย และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ
บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีอ านาจพิจารณาก าหนดเง่ือนไขราคาเสนอขายและ
รายละเอียดในการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เช่น การจดัสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ การสรรหานกั
ลงทุน การเปลี่ยนแปลงรายช่ือและจ านวนหุ้ นที่ได้รับจัดสรร รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ม
รายละเอียดในการจดัสรร และมีอ านาจก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุ และไม่ขดัหรือแย้ง
กับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) และ/
หรือหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนัน้ ในกรณีที่เป็นการจดัสรรหุ้นท่ีเหลอืจากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิม
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดัให้บริษัทสามารถด าเนินการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วตอ่นาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัได้เป็นคราวๆ ตามการช าระเงินของบคุคลที่ได้รับการจดัสรรในแต่
ละคราว 

ทัง้นี ้ การจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่วา่กรณีใดจะต้องไมท่ าให้ผู้
ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ของผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว) ถือหุ้นของบริษัท ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์  (Tender Offer) 
ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  (เว้นแต่ผู้ ถือหุ้ นราย
ดงักล่าวได้รับยกเว้นการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ 

(ข) จะต้องไมท่ าให้ผู้ ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจ ากดัการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามที่ระบุไว้
ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งปัจจุบนัอนญุาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อย
ละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอ
ขายหรือจัดสรรหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Right 
Offering) นีใ้ห้กบัผู้ ถือหุ้นรายใดๆ หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นราย
นัน้จะท าให้ หรืออาจท าให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในการนี ้บริษัทได้
พิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นสามญัที่
ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
แอฟริกาใต้ และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทอาจพิจารณาเห็นสมควร รายละเอียดปรากฏ
ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งหากมีประเทศอื่นเพิ่มเติม 
บริษัทจะแจ้งให้ทราบผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป ทัง้นีใ้ห้รวมถึงจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) และการ
จดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Right Offering) การจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และการจัดสรรหุ้ นที่ เหลือ
ดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามหลกัเกณฑ์ตามข้อ 3.1.1 - 3.1.2 
ข้างต้นแล้ว ให้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่
คงเหลอืจากการเสนอขายทิง้   

3.2 จัดสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่จ านวน 292,908,349 หุ้น เพื่อรองรับการปรับอตัราการใช้สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) เนื่องจากการเสนอ
ขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ Rights Offering ในครัง้นีม้ีราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ต ่ากวา่ร้อยละ 
90 ของราคาตลาดต่อหุ้นสามญัของบริษัท โดยราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ ค านวณได้จาก
จ านวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จาก
การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ทัง้หมด ตามข้อก าหนดว่า
ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 
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ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ และผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) โดยที่การปรับสิทธิ  
PPPM-W4 ค านวณจากราคาตลาดต่อหุ้นสามญัของบริษัท โดยก าหนดไว้เท่ากบั มูลค่าการซือ้ขายหุ้น
สามญัของบริษัททัง้หมดในแตล่ะวนั  หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาด
หลกัทรัพย์ในวนัดงักล่าว ย้อนหลงัในระหว่างระยะเวลา 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ น
สามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการซือ้หุ้นสามญัออกใหม ่(วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ขึน้เคร่ืองหมาย XR) 

บริษัทก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 7 
พฤษภาคม 2564 ดงันัน้ วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะประกาศเคร่ืองหมาย XR คือวนัที่ 6 พฤษภาคม 
2564 

3.3 พิจารณาก าหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 1/2564 และเป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน 
(Record Date) โดยก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือ
หุ้นในระหว่างวนัที่ 21 - 25 มิถนุายน 2564 อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท และรายละเอียดดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กับการได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2564  

3.4 พิจารณามอบอ านาจแก่คณะกรรมการบริษัท หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มี
อ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และการปรับอตัรา
การใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 4 
(PPPM-W4) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการก าหนดจ านวนหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรร
ส าหรับแต่ละส่วน ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน และการปรับอัตราการใช้สิทธิ PPPM-W4 ดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

(ข) ก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทัง้จ านวน 
ระยะเวลาเสนอขาย อตัราสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา หรือรายละเอียดใน
การจดัสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวนัก าหนดสิทธิรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนญุาตการขอผอ่นผนั หนงัสอืบอกกลา่ว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกบั
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือ
ตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เก่ียวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการน าหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ 
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ไทย และด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทได้ทุก
ประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายใต้เง่ือนไขทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(ง) จดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจ
ด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิง่ที่สง่มาด้วย 1) 

4. มีมติอนุมัติก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 
10.30 น. ในรูปแบบการประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ รายละเอียดและขัน้ตอนการเข้า
ร่วมประชุม บริษัทจะแจ้งให้ทราบในหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ต่อไป เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระตา่งๆ ดงันี ้

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2564 

วาระท่ี 2 พิจารณาและอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,669,041,301 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม  916,901,123 บาท  เ ป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
2,585,942,424 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,669,041,301 หุ้น ใน
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,376,132,952 หุ้ น  
ในมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือ
หุ้น (Right Offering) (จองซือ้เกินสิทธิได้) และพิจารณาและอนุมตัิการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน  292,908,349 หุ้น เพื่อรองรับการปรับอตัราการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 4 
(PPPM-W4) 

วาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

 นอกจากนี ้สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ
อนมุตัิการมอบหมายอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท และ/หรือบคุคลที่
ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท มีอ านาจในการด าเนินการ
ใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งรวมถึงการออกหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2564 การก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงวนั เวลา สถานท่ี และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นวา่จ าเป็น หรือสมควร 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 

 

 

(หมอ่มหลวงพรรณเพยีงเดือน สงัคหะพงศ์) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

ส านกัเลขานกุารบริษัท 
โทร. 02 029 1480 



 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

(F 53-4)  

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

ข้าพเจ้า บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 
เมื่อวนัที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูเก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ จากมติที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 916,901,123 บาท เป็น  
2,585,942,424 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 1,669,041,301 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวม 
1,669,041,301 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน 
ประเภทหุ้น 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 1,669,041,301 หุ้น 1.00 1,669,041,301 บาท 
การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - - 
(General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิ 

ค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น 
(Right Offering) 

หุ้นสามญัที ่
ออกใหมจ่ านวน 
1,376,132,952 

หุ้น 

1 หุ้นสามญั
เดิม : 2 หุ้น
สามญัใหม ่

ราคาเสนอขายของหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วน (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุ้น
เดิมต่อ 2 หุ้ นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้
ปัดทิง้) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท คิด
เป็นมูลค่าการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
137,613,295.20 บาท 

วนัท่ี 21  - 25 
มิถนุายน 2564  
(รวม 5 วนัท า

การ) 

โปรด
พิจารณา
หมายเหตุ
ข้อ 1 
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จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิ 

ค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

2. เพื่อรองรับการ
ปรับอตัราการใช้
สทิธิของใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัของ
บริษัท พีพี ไพร์ม 
จ ากดั (มหาชน) 
รุ่นที่ 4 (PPPM-
W4)  

หุ้นสามญัที ่
ออกใหมจ่ านวน  
292,908,349  

หุ้น 

- - - โปรด
พิจารณา
หมายเหต ุ
ข้อ 2 

รวม 
1,669,041,301 

หุ้น 
    

หมายเหตุ   
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 1,376,132,952 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสามญัเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการ
ค านวณให้ปัดเศษของหุ้ นนัน้ทิง้ ที่ราคาเสนอขายหุ้ นละ 0.10 บาท คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
137,613,295.20 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1.1 ผู้ ถือหุ้ นเดิมแต่ละรายสามารถจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ 
(Oversubscription) แต่จะได้รับการจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทท่ีได้จองซือ้ตามสทิธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเทา่นัน้ 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในครัง้นี ้
กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ใน
รอบแรกแล้ว บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เหลือดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกวา่สิทธิตาม
สดัสว่นการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกนักบัหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรตามสทิธิ ดงันี ้

1.1.1 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน
รอบแรกมีจ านวนมากกวา่หรือเท่ากบัหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกวา่สิทธิ จะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักลา่วให้แก่
ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซือ้หุ้นดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงซือ้เกิน
กวา่สทิธิ 
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1.1.2 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน
รอบแรกมีจ านวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื อ้เกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้จองซือ้
เกินกวา่สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(ก) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสดัสว่นการถือหุ้นเดิม
ของผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายคณูด้วยจ านวนหุ้นท่ีเหลอื จะได้เป็นจ านวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้เกินกวา่
สิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นี ้
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้
แล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) อยูอ่ีก ให้จดัสรรให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
แต่ละราย และยงัได้รับการจดัสรรไมค่รบ ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะ
รายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่
เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร (ในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) โดยจ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซือ้หุ้นและช าระคา่จองซือ้แล้ว ทัง้นี ้ให้ด าเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้
ที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามวิธีในข้อ (ข) นีจ้นกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจากการจดัสรร 

ตัวอย่าง 
จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้หมด  = 10,000 หุ้น 
หกั จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือหุ้นจองซือ้ตามสทิธิ = 9,000 หุ้น 
คงเหลอืจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการจองซือ้ตามสทิธิ = 1,000 หุ้น 

ผู้ถอืหุ้น 
สัดส่วน 

การถอืหุ้น 

หุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนที่ได้รับ

จัดสรรตามสทิธิ 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่

จองซือ้ (หุ้น) 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับ

จัดสรรเกนิสิทธิ (สดัส่วนการ

ถอืหุ้นเดิม คณู จ านวนหุ้นที่

เหลือการจัดสรรตามสิทธิ) 

ตาม/น้อย

กว่าสทิธิ 
เกินสิทธิ 

ผู้ ถือหุ้น ก 15% 1,500 1,500 100 15%  x 1,000  = 150* 

ผู้ ถือหุ้น ข 20% 2,000 1,000 - - 

ผู้ ถือหุ้น ค 30% 3,000 3,000 500 30%  x 1,000  = 300 

ผู้ ถือหุ้น ง 35% 3,500 3,500 1,000 35%  x 1,000  = 350 

รวม 100% 10,000 9,000 1,600 800 
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         จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้รับจดัสรร 

ผู้ถอืหุ้น 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ (หุ้น) รวมหุ้นที่ได้รับการจัดสรร 

(รอบแรก) ตามสิทธิ เกินสิทธิ 

ผู้ ถือหุ้น ก 1,500 100* 1,600 

ผู้ ถือหุ้น ข 1,000 - 1,000 

ผู้ ถือหุ้น ค 3,000 300 3,300 

ผู้ ถือหุ้น ง 3,500 350 3,850 

รวม 9,000 750 9,750** 

* ผู้จองซือ้จะได้รับการจดัสรรหุ้นไมเ่กินจ านวนที่จองซือ้และช าระคา่จองซือ้แล้ว 
**  ในกรณีที่ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจัดสรร  ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยงัได้รับการ

จดัสรรไมค่รบตามที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิ ตามวิธีข้อ (ก) จนกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจากการจดัสรร 

1.2 หากยงัคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรรตามข้อ 1.1.1 
และ 1.1.2 ข้างต้นแล้ว ให้จดัสรรหุ้นที่เหลือดงักลา่วให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งรวมถึงนกัลงทุน
สถาบนั และ/หรือนกัลงทนุที่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.  39/2559 เร่ือง 
การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 72/2558 
เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

(ก) ไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.  21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

(ข) มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีความพร้อมในการช าระเงินเพิ่มทุน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ 

(ค) ตกลงและยอมรับราคาหุ้นที่เสนอขายในราคาที่ก าหนด โดยเป็นราคาตลาด และเป็นราคาที่ไมต่ ่ากวา่
ราคาที่เสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ข้างต้น  

ทัง้นี ้การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาด โดยราคาตลาดให้ค านวณจากราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย ย้อนหลงัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัเสนอขาย และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีอ านาจพิจารณาก าหนดเง่ือนไข
ราคาเสนอขายและรายละเอียดในการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เช่น การจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุเป็นคราวเดียว หรือแบง่เป็นสว่นๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ การสรรหานกัลงทนุ การเปลีย่นแปลงรายช่ือ
และจ านวนหุ้นที่ได้รับจดัสรร รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจดัสรร และมีอ านาจก าหนดรายละเอียด
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุ และไมข่ดั
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หรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) และ/หรือหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนัน้ ในกรณีที่เป็นการจดัสรรหุ้นท่ีเหลอืจากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดมิให้แก่บคุคลในวงจ ากดั
ให้บริษัทสามารถด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัได้เป็นคราวๆ 
ตามการช าระเงินของบคุคลที่ได้รับการจดัสรรในแตล่ะคราว 

ทัง้นี ้ การจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้นรายใด (รวมถึง
บคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว) ถือ
หุ้นของบริษัท ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดใน 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วได้รับยกเว้นการ
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ 

(ข) จะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจ ากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบั
ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท โดยบริษัทสงวนสทิธิที่จะไมเ่สนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่ห้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) นีใ้ห้กบัผู้ ถือหุ้นรายใดๆ หากการเสนอขายหรือการ
จดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะท าให้ หรืออาจท าให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายตา่งประเทศ ในการนี ้
บริษัทได้พิจารณาวา่จะไมเ่สนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่นการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Right Offering) นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้ นในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศอื่นใดตามที่บริษัท
อาจพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งหากมีประเทศอื่นเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านระบบของตลาด
หลกัทรัพย์ตอ่ไป ทัง้นีใ้ห้รวมถึงจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Right Offering) และการจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิด้วย 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Right 
Offering) การจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ตามหลกัเกณฑ์ตามข้อ 1.1 - 1.2 ข้างต้นแล้ว ให้ด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการ
ตดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีคงเหลอืจากการเสนอขายทิง้   

2. จดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหมจ่ านวน 292,908,349 หุ้น เพื่อรองรับการปรับอตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ Rights 
Offering ในครัง้นีม้ีราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ต ่ากว่าร้อยละ  90 ของราคาตลาดต่อหุ้นสามญัของบริษัท 
โดยราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้น
สามญัที่ออกใหม ่หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัที่ออก
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ใหม่ทัง้หมด ตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 

ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อก าหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) โดยที่การปรับสทิธิ PPPM-W4 ค านวณจากราคาตลาดตอ่หุ้นสามญั
ของบริษัท โดยก าหนดไว้เท่ากับ มูลค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัททัง้หมดในแต่ละวนั  หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของ
บริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในวนัดงักล่าว ย้อนหลงัในระหว่างระยะเวลา 15 วนัท าการติดต่อกันก่อน 
วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการซือ้หุ้นสามญัออกใหม ่(วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ขึน้เคร่ืองหมาย XR) 

บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) เป็นวนัที่ 7 พฤษภาคม 2564 ดงันัน้ 
วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะประกาศเคร่ืองหมาย XR คือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 

3. พิจารณาก าหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2564 และเป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน (Record Date) โดยก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นในระหว่างวนัที่ 21 - 25 มิถนุายน 2564 อย่างไรก็ดี การก าหนด
สิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และรายละเอียดดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กับการได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2564  

4. พิจารณามอบอ านาจแก่คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอ านาจในการ
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการปรับอัตราการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เฉพาะการก าหนดจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่จะจดัสรรส าหรับแต่ละสว่น ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียด
อื่นใดที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และการปรับอตัราการใช้สิทธิ PPPM-W4 ดงักล่าว ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

(ข) ก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทัง้จ านวน ระยะเวลาเสนอขาย 
อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา หรือรายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น 
เปลีย่นแปลงวนัก าหนดสทิธิรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาตการขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ไมว่า่ในประเทศหรือตา่งประเทศ) ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ ไทย และด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทได้ทกุประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายใต้เง่ือนไขทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ  
ที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 
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2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

 กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดทิง้และตดัหุ้นจดทะเบียนที่จ าหนา่ยไมไ่ด้ 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 4 มิถนุายน 2564 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุม
ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเทา่นัน้ โดย 

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แตว่นัที่ 
................................. จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2564 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 

1. บริษัทต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

2. บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วและแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณสนธิ
ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

3. การขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายแก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน 

 บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการเพิ่มทนุเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ทัง้ในด้านการด าเนินงานและด้านเงินทนุ 
โดยบริษัทมีแผนที่จะน าเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ เพื่อเสริมสภาพคลอ่งและ
ผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้  

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเพิ่มทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นในครัง้นี ้จะช่วยสง่เสริม
ให้บริษัทมีผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึน้ เพื่อให้บริษัทมีศกัยภาพในการแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอื่นในอตุสาหกรรม ทัง้นี ้การเพิ่ม
ทนุดงักลา่วจะสง่ผลดีต่อการเติบโต และเพิ่มความสามารถในการท าก าไร อีกทัง้ ยงัช่วยเสริมสภาพคลอ่งทาง
การเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้และมีสถานภาพทางการเงินและฐานทนุที่มัน่คง  
ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นทกุราย  
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7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1  ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะมีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท ซึง่ก าหนดให้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ
บคุคล ขาดทนุสะสม เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองตา่ง ๆ ทัง้หมด อยา่งไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดให้
การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กับความจ าเป็นในการใช้เงินทุน
หมนุเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทัง้นี ้มติ
ของคณะกรรมการบริษัทที่อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่
เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะ
ด าเนินการรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุตอ่ไป 

7.2 ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะมีสทิธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แตผู่้ ถือหุ้นที่
ได้รับจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทแล้ว และบริษัทมี
ความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

8.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1.1 ผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution)  

ภายหลงัจากการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทขึน้อยูก่บัปริมาณการใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะราย 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุ จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่  
ผู้ ถือหุ้นทกุรายใช้สิทธิตามที่มีอยู่ครบทัง้จ านวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัท ซึ่งจะลดลงในอตัรา
ร้อยละ 48.77 โดยสามารถค านวณผลกระทบได้ดงันี ้

 ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น  = (Pa – Pn)/ Pa 

 โดยที ่

Pa = ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัประชุม
คณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 23 เมษายน 2564 (ระหว่างวันที่ 29 
มีนาคม 2564 ถึงวนัที่ 22 เมษายน 2564) คิดเป็นราคาเท่ากับ 0.37
บาทตอ่หุ้น)  

Pn =   [(Pa * Qa) + (Pr * Qr)] / (Qa+Qr) 

Pr =  ราคาเสนอขายส าหรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Right Offering) ที่ราคาเทา่กบั 0.10 บาท  
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Qa =  จ านวนหุ้นสามญัเดิมที่ช าระมลูค่าแล้วทัง้หมดจ านวน 688,066,476 
หุ้น  

Qr =  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึน้ จากการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่ มทุนตามสัดส่วนการ ถือหุ้ น  (Right Offering)  เ ป็นจ านวน 
1,376,132,952 หุ้น  

Pn =   [(Pa * Qa) + (Pr * Qr)] / (Qa+Qr)  

 =  0.19 บาทตอ่หุ้น  
 

 ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น  = (Pa – Pn)/ Pa 

     = ร้อยละ 48.77 

8.1.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution)  

ภายหลงัจากการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น  (Right 
Offering)  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสทิธิที่มีอยูค่รบทัง้จ านวน จะไม่เกิด
ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดไม่ได้ใช้สิทธิจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ ถือหุ้ นรายอื่นได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิที่มีอยู่  
และ/หรือจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จนมีการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนครบทัง้จ านวน จะเกิดผล
กระทบตอ่สทิธิการออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว ซึง่จะมีสทิธิการออกเสยีงลดลงประมาณร้อยละ 66.67 โดย
สามารถค านวณได้ดงันี ้

 ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผู้ ถือหุ้น = 1 – [Qa / (Qa+Qr)] 

 โดยที ่

Qa = จ านวนหุ้นสามญัเดิมที่ช าระมลูคา่แล้วทัง้หมด จ านวน 688,066,476 
หุ้น 

Qr =  หุ้นสามญัที่เสนอขาย ณ วนัที่การเสนอขายหุ้น Right Offering เสร็จ
สิน้ จ านวน 1,376,132,952 หุ้น  

 ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผู้ ถือหุ้น  = 1 – [688,066,476 / (1,376,132,952 + 688,066,476)] 

     = ร้อยละ 66.67 

 

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Per Share Dilution)  

บริษัทไม่สามารถค านวณค านวณผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไร (Earnings Per Share Dilution) ได้ เนื่องจาก
บริษัทมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานในปี 2563 
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ทัง้นี ้การค านวณผลกระทบดงักลา่วข้างต้น เป็นการค านวณ โดยใช้หุ้นสามญัที่เสนอขาย ณ วนัที่การเสนอ
ขายหุ้ น Right Offering จ านวน 1,376,132,952 หุ้ น แต่ไม่รวมการจัดสรรหุ้ นสามัญที่ ออกใหม่จ านวน  
292,908,349 หุ้น เพื่อรองรับการปรับอตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พีพี 
ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4)  

8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

8.2.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยบริษัทจะน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทนุดงักลา่วไปใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ตามรายละเอียดที่กลา่วมาในข้อ 5 ข้างต้น 

8.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทคาดว่าจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น รวมทัง้ได้รับเงินจาก
การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วภายในปลายไตรมาส 2 หรือต้นไตรมาส 3 ของปี 2564 โดยบริษัทจะน าเงินที่ได้รับ
จากการเพิ่มทนุดงักลา่วไปใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ตามรายละเอียดที่กลา่วมาในข้อ 5 ข้างต้น 

8.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะ
ด าเนินการ รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่ เงินได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนตามสัดส่วนการถอืหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้หมดที่ต้องใช้ในการด าเนินการตามแผน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นมีความ
เหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้นทัง้หมด เนื่องจาก บริษัทจะ
สามารถน าเงินที่ระดมทนุได้ในครัง้นีไ้ปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริท 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้นไม่ครบตาม
ความต้องการ บริษัทมีแผนที่ให้จัดสรรหุ้ นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  
ซึ่งรวมถึงนกัลงทุนสถาบัน และ/หรือนกัลงทุนที่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุที่ ทจ.72/2558 เร่ือง การขออนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่บุคคลในวงจ ากดั  
เพื่อจดัหาแหลง่เงินกู้จากสถาบนัทางการเงินตอ่ไป  

8.2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษัท อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น เป็นการ
ด าเนินการตามแผนการจดัหาแหลง่เงินทนุของบริษัท ซึง่จะท าให้บริษัทสามารถน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทนุไปใช้
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เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น ซึ่งการด าเนินการตามที่กล่าวมานีจ้ะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท และไม่สง่ผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัท 

8.2.5 ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัท 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซี่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองที่
เก่ียวกับการเพิ่มทุน โดยกระท าการหรือละเว้นการกระท าการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและ
ก่อให้เกิดความเสียหากแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได้ แต่หาก
บริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จะแจ้งให้บริษัทด าเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไมด่ าเนินการตาที่ผู้ ถือหุ้นแจ้ง ผู้
ถือหุ้ นนัน้ๆ สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้หากการกระท าหรือ
ละเว้นกระท าการใดของกรรมการอนัเป็นการไมป่ฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั
ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซี่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทใน
เร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิ
ชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการสง่คืนผลประโยชน์ดงักลา่วแก่บริษัทได้ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
ถือหุ้นและสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทจะแจ้งให้
บริษัทด าเนินการดงักลา่วได้ ซึง่หากบริษัทไมด่ าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัที่ได้รับแจ้ง 
ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องคืนผลประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1. ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 23 เมษายน 2564 

2. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2564 และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่สิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date)  

7 พฤษภาคม 2564 

3. ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 4 มิถนุายน 2564 

4. ด าเนินการจดทะเบียนตามมติเพิ่มทนุจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนั นบัจากวนัที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
มีมติอนมุตั ิ

5. ก าหนดวนัจองซือ้และช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) 

วนัท่ี 21- 25 มถินุายน 2564   
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ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

6. จดทะเบยีนเพิ่มทนุช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า  กระทรวง
พาณิชย์ 

ภายใน 14 วนั นบัจากวนัท่ีปิดการจองซือ้
หุ้นเพิ่มทนุและรับช าระหุ้นเพิ่มทนุแล้ว 

7. น าหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายผู้ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้นเข้า
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีปิดการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                   บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 

       

   

                       (ม.ล.พรรณเพียงเดือน สงัคหะพงศ์)      (นายธีระ กิติจารุรัตน์) 
                           กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         กรรมการ 

-ประทบัตราบริษัท 


