
 

 

PPPM/2564-015 

        วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง แจ้งการปรับราคาและอตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั 
(มหาชน) รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4)  

เรียน กรรมการผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ตามที่บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ PPPM-W4”) จ านวนทัง้สิน้ 228,849,089 
หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัตอ่ 
1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ในวนัที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยปัจจุบนั ใบส าคญัแสดงสิทธิ PPPM-W4 ถึงก าหนดการใช้สทิธิ
แล้ว 2 ครัง้ คือ วนัที่ 31 ตลุาคม 2562 (ก าหนดการใช้สิทธิครัง้ที่ 1) และวนัที่ 30 ตลุาคม 2563 (ก าหนดการใช้สิทธิครัง้ที่ 
2) ซึ่งมีผู้ ใช้สิทธิในครัง้ที่ 1 จ านวน 14,442 หน่วย สง่ผลให้บริษัทมีใบส าคญัแสดงสิทธิ PPPM-W4 คงเหลือจ านวนทัง้สิน้ 
228,834,647 หนว่ย  

 ทัง้นี ้ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2564 ได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อ
ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Right Offering) (จองซือ้เกินสทิธิได้) ในอตัราสว่น 1 หุ้นเดิมตอ่ 2 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) จ านวน 
1,376,132,952 หุ้น ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
สามญัของบริษัท (ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัย้อนหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 เทา่กบั 0.63 บาท)  

  ดังนัน้ เพื่อปฏิบัติตามข้อ 6.2 ของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2562 
ซึ่งได้ระบเุง่ือนไขในการปรับราคาใช้สทิธิและอตัราใช้สิทธิใหมส่ าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิ PPPM-W4 เมื่อบริษัทเสนอขาย
หุ้นสามญัออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลใน
วงจ ากดั โดยราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตอ่หุ้นสามญัของบริษัท 15 วนัท า
การติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ ซือ้หุ้ นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ ฯ ขึน้
เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการขายให้แก่ผู้ ถืหุ้นเดิม เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่แจ้งปรับราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้
สทิธิใหม ่ส าหรับใบส าคญัแสดงสทิธิ PPPM-W4 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ใบส ำคัญแสดงสทิธิ PPPM-W4 ก่อนปรับสิทธิ หลังปรับสทิธิ 
ราคาการใช้สทิธิ (บาทตอ่หุ้น) 1.00 0.439 

อตัราการใช้สทิธิ (ใบส าคญัแสดงสทิธิตอ่หุ้นสามญั) 1 : 1 1 : 2.280 
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ทัง้นี ้สตูรการค านวณ ราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิใหมข่องใบส าคญัแสดงสทิธิ PPPM-W4 เป็นดงันี ้

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ = 1.00 x [(688,066,476 x 0.63) + 136,677,295] 

  [0.63 x (688,066,476 + 1,376,132,952)] 

 = 0.439 

อัตรำกำรใช้สทิธิใหม่ = 1 x [0.63 x (688,066,476)+ 1,376,132,952] 

  [(688,066,476 x 0.63) + 136,677,295] 

 = 2.280 

 อนึง่ การปรับสทิธิข้างต้นจะมีผลตัง้แตว่นัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ขึน้เคร่ืองหมาย XR) 
ตามที่ระบใุนข้อก าหนดสทิธิ 

 อยา่งไรก็ตาม การก าหนดสทิธิและรายละเอียดดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อน และขึน้อยูก่บัการได้รับอนมุตัิจากที่
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ในวนัท่ี 4 มิถนุายน 2564  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 

 

 

(หมอ่มหลวงพรรณเพยีงเดือน สงัคหะพงศ์) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

ส านกัเลขานกุารบริษัท 
โทร. 02 029 1480 


