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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 
______________________________________________________ 

 
วัน เวลา และสถานที่  บริษัท พีพี  ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 2564  

เมื่อวนัศกุร์ที่ 4 มิถนุำยน 2564 เวลำ 10.30 น. ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง
ประชุม ส ำนักงำนของบริษัท เลขที่ 486 โครงกำรพีเพิลพำร์ค อำคำร E1 ชัน้ 3 ถนนอ่อนนุช แขวง
ออ่นนชุ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 

 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  
 
1. นำงน ำ้ค้ำง  พึง่ทอง      ปัจจบุนัด ำรงต ำแหนง่  ประธำนกรรมกำรบริษัท 
2. นำยธีรวิทย์  ธนกิจสนุทร      ปัจจบุนัด ำรงต ำแหนง่  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /    
        และ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3. พนัต ำรวจโทเธียรรัตน์  วิเชียรสรรค์      ปัจจบุนัด ำรงต ำแหนง่  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / และ 

   ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
4. พลโทกฤษณะ วโรภำษ       ปัจจบุนัด ำรงต ำแหนง่  กรรมกำรอิสระ / และกรรมกำรตรวจสอบ  
5. หมอ่มหลวงพรรณเพียงเดือน สงัคหะพงศ์     ปัจจบุนัด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / ประธำน 
     กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรดแูลกำรลงทนุใน 
             ตำ่งประเทศ / และ กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
6. นำยธีระ  กิตจิำรุรัตน์          ปัจจบุนัด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรดแูลกำร 

       ลงทนุในตำ่งประเทศ / และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
       ลงนำม 

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1.    ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชำชยั          ปัจจบุนัด ำรงต ำแหนง่        กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร/ ประธำนกรรมกำร 
ดแูลกำรลงทนุตำ่งประเทศ /  และกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำม     

 
 กรรมกำรเข้ำร่วมประชมุทัง้หมดจ ำนวน 6 ทำ่น จำกจ ำนวนทัง้สิน้ 7 ทำ่น คิดเป็นร้อยละ 85.71 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

 
1. นำยประวีณ  ดีขจรเดช  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
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ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม  
 
1. นำงสำวกมลชนก ลลีำรัตนกลุ ที่ปรึกษำกฎหมำย บริษัท อินไซท์ ลกีลั จ ำกดั  

 
ผู้ประสานงานและตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เข้าร่วมประชุม  

  
1.  นำงสำวป่ินมณี เมฆมณัฑนำ           บริษัท หลกัทรัพย์เคทีบีเอสที จ ำกดั (มหำชน) 
2.  นำยตระกลู เฮงสกลุ  บริษัท หลกัทรัพย์เคทีบีเอสที จ ำกดั (มหำชน)  
3.  นำงสำวเบญจพร นำรำสนุทรกลุ       บริษัท หลกัทรัพย์เคทีบีเอสที จ ำกดั (มหำชน) 
 
เร่ิมการประชุม 
 

นำงน ำ้ค้ำง พึ่งทอง ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมำยให้นำงสำว 
ศิริพร โตพิทกัษ์ เป็นผู้ช่วยประธำนฯ ในกำรด ำเนินกำรประชมุ 

 
 นำงสำวศิริพร โตพิทกัษ์ กลำ่วต้อนรับผู้ เข้ำร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ มีผู้ ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง

จ ำนวน 3 รำย ถือหุ้นรวมกันเท่ำกับ 31,025,025 หุ้น และมีผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 28 รำย ถือหุ้นรวมกันเท่ำกับ 
308,633,389 หุ้ น รวมมีผู้ เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยกำรรับมอบฉันทะทัง้สิน้  31 รำย ถือหุ้ นรวมกันทัง้หมด 
339,658,414 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.3642 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตำมข้อบงัคบั
ของบริษัท  
 

จำกนัน้ได้ชีแ้จงวิธีกำรออกเสยีงลงคะแนนให้ที่ประชมุทรำบ ซึง่สรุปสำระส ำคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
 
1.1      ผู้ ถือหุ้น จะมีคะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่ถืออยู่ โดยหนึง่หุ้นถือเป็นหนึง่เสยีง 
1.2      กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ประธำนฯ จะสอบถำมที่ประชุมว่ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดไม่เห็นด้วย หรือ งด

ออกเสยีง โดยขอให้ทำ่นผู้ ถือหุ้นกดปุ่ ม “ลงคะแนน” 
- หำกมีผู้ ถือหุ้นกดปุ่ ม “ลงคะแนน” ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ระบบจะบนัทกึคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ี ไมเ่ห็นด้วย หรือ 

งดออกเสยีง และส ำหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้กดปุ่ ม “ลงคะแนน” บริษัทจะถือวำ่ผู้ ถือหุ้นทำ่นนัน้มีมติอนมุตัิตำมที่ประธำนฯ เสนอ  
- หำกไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดกดปุ่ ม “ลงคะแนน” เลย บริษัทจะถือว่ำที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตำมที่ประธำนฯ 

เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนงัสือมอบฉนัทะไว้ก่อนหน้ำนี ้ ซึ่งในกรณีนี ้
บริษัทได้ท ำกำรบนัทกึคะแนนเสยีงดงักลำ่วไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

- ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้ำประชมุแทน และได้ระบกุำรออกเสยีงลงคะแนนส ำหรับแตล่ะวำระเรียบร้อย
แล้ว ระบบจะนบัคะแนนเสยีงตำมที่ผู้ ถือหุ้นนัน้มอบฉนัทะมำทกุประกำร  
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1.3      ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยงัไมไ่ด้ออกเสียงลงคะแนน และไมส่ำมำรถอยูร่่วมประชมุจน

แล้วเสร็จ บริษัทขอควำมร่วมมือให้ทำ่นลงคะแนนส ำหรับวำระท่ีเหลอือยูท่ัง้หมด  
1.4      ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำประชมุแทน และให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำม

ควำมประสงค์ของผู้ ถือหุ้นตำมที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ บริษัทจะท ำกำรบนัทกึกำรออกเสยีงลงคะแนนไว้ลว่งหน้ำตำมที่ระบุ
ไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลำ่ว ในขณะที่ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้ำประชุม เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบ
ฉนัทะ โดยที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมต้่องลงคะแนนเสยีงอีก  
 
2.  การนับผลการลงคะแนนเสียง 
 

2.1 ส ำหรับกำรนบัผลกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย
และงดออกเสียง มำหกัออกจำกจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (แล้วแตก่รณี) ในแตล่ะวำระ 

2.2 ประธำนฯ จะมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทเป็นผู้ประกำศผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระให้ที่ประชุม
ทรำบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง วำ่เป็นจ ำนวนก่ีเสียง และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละเทำ่ใด ทัง้นี ้
ผู้ ถือหุ้นท่ีสง่บตัรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ภำยหลงัจำกที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทได้ประกำศผลดงักลำ่วสิน้สดุลง
แล้ว บริษัทจะไมน่บัคะแนนเสยีงดงักลำ่วมำรวมค ำนวณเป็นคะแนนเสยีงอีก 
 
3. การแสดงความคดิเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย 

 
3.1 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะแสดงควำมคดิเห็นหรือสอบถำมข้อสงสยัในแตล่ะวำระ ขอให้ทำ่นกด

ปุ่ ม “ยกมือ” และเมื่อได้รับอนญุำตจำกประธำนฯ  บริษัทขอควำมกรุณำให้ท่ำน แจ้งช่ือ นำมสกุล และระบุว่ำ เป็นผู้ ถือหุ้นมำ
ประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ หลงัจำกนัน้ จึงแสดงควำมคิดเห็น หรือ สอบถำมข้อสงสยั  เพื่อให้บริษัทสำมำรถ
บนัทกึรำยงำนกำรประชมุได้อยำ่งถกูต้องและครบถ้วน 

3.2 ในกำรแสดงควำมคิดเห็น หรือสอบถำมข้อสงสยั ขอให้เสนอเนือ้หำอย่ำงกระชบั และงดเว้นกำรซักถำม หรือ 
แสดงควำมเห็นในประเด็นท่ีซ ำ้กนั เพื่อให้กำรประชมุเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

3.3 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแสดงควำมคิดเห็น หรือสอบถำมข้อสงสยั ที่นอกเหนือจำกวำระท่ีก ำลงัพิจำรณำ
อยู ่บริษัทใคร่ขอควำมกรุณำให้ทำ่นเสนอในวำระพิจำรณำอื่นๆหรือในช่วงท้ำยของกำรประชมุ 

 
บริษัทจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชุม พร้อมทัง้ระบุคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทภำยใน  

14 วนันบัแตว่นัประชมุ (หรือภำยในวนัท่ี 18 มิถนุำยน 2564) 

จำกนัน้ ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำเร่ืองตำ่งๆ ตำมระเบียบวำระดงัตอ่ไปนี ้
 
 วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
 
        พิธีกรด ำเนินกำรประชุมชีแ้จงต่อที่ประชุมวำ่บริษัทได้จดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 โดยได้มีกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุภำยใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น และได้ 
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สง่ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวให้แก่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
ตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว พร้อมทัง้เผยแพร่ข้อมลูในเว็บไซต์ของบริษัท www.ppprime.co.th และได้สง่รำยงำนกำรประชมุไป
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุนีด้้วย 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2564 เห็นว่ำได้มีกำรบันทึกรำยงำนกำร
ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2564  ไว้อยำ่งถกูต้องตำมมติของที่ประชมุ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรำยงำนกำรประชมุดงักลำ่ว 

จำกนัน้พิธีกรได้ถำมที่ประชมุวำ่มีผู้ ถือหุ้นทำ่นใดมีข้อซกัถำมหรือมีควำมเห็นเก่ียวกบัวำระนีห้รือไม่    

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทำ่นใดสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 

  พิธีกรจึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564 และแจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบวำ่วำระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
  ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม             31    ราย         รวมเป็นจ านวน 339,658,414    หุ้น 

เห็นด้วย      339,658,414 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                     - เสียง  คิดเป็นร้อยละ             - 
บัตรเสีย                    - เสียง คิดเป็นร้อยละ             - 

 
วาระที่ 2  พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,669,041,301 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 916,901,123 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,585,942,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 1,669,041,301 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 
 พิธีกรได้เชิญ นำยประวีณ ดีขจรเดช ผู้ อ ำนวยกำรสำยงำนบญัชีและกำรเงิน ชีแ้จงรำยละเอียดกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 1,669,041,301 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 916,901,123 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
2,585,942,424 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 1,669,041,301 หุ้น ในมลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ตอ่ที่ประชมุ  

  นำยประวีณ ดีขจรเดช ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนบญัชีและกำรเงิน ชีแ้จงวำ่ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทจ ำนวน 1,669,041,301 บำท จำกทนุจดทะเบียนเดิม 916,901,123 บำท เป็นทนุจดทะเบียนจ ำนวน 2,585,942,424 
บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 1,669,041,301 หุ้น ในมลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  (หนึง่บำท) เพื่อรองรับ 

   (1) กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้ น (Right Offering) ในอตัรำสว่น 1 หุ้นเดิม
ตอ่ 2 หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) จ ำนวน 1,376,132,952 หุ้น ท่ีรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.10 บำท คิดเป็นมลูค่ำกำร
ออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 137,613,295.20 บำท และ  
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  (2) รองรับกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด 
(มหำชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) จ ำนวน 292,908,349 หุ้น ทัง้นี ้รำยละเอียดกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงกำรจดัสรร
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ โดยจะขออธิบำยรำยละเอียดในวำระที่ 4  

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัท่ี 23 เมษำยน 2564 และที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้
ที่ 6/2564 เมื่อวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2564 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 พิจำรณำและอนมุตัิกำรเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัท ตำมรำยละเอียดดงักลำ่วข้ำงต้น 

จำกนัน้นำยประวีณ ดีขจรเดช ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนบญัชีและกำรเงิน ได้ถำมที่ประชุมว่ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อ
ซกัถำมหรือมีควำมเห็นเก่ียวกบัวำระนีห้รือไม ่   

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทำ่นใดสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 

  พิธีกรจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำและอนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 1,669,041,301 บำท 
จำกทุนจดทะเบียนเดิม 916,901,123 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 2,585,942,424 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
จ ำนวน 1,669,041,301 หุ้น ในมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท และแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำวำระนีจ้ะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,669,041,301 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 916,901,123 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,585,942,424 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,669,041,301 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
  ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม             31    ราย         รวมเป็นจ านวน  339,658,414    หุ้น 

เห็นด้วย      339,658,414 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                     - เสียง  คิดเป็นร้อยละ             - 
บัตรเสีย                    - เสียง คิดเป็นร้อยละ             - 

 
วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
         พิธีกรได้เชิญ นำยประวีณ ดีขจรเดช ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนบญัชีและกำรเงิน ชีแ้จงรำยละเอียดกำรแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 4. ของหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตอ่ที่ประชมุ  

 นำยประวีณ ดีขจรเดช ผู้ อ ำนวยกำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ชีแ้จงว่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ซึง่ระบใุนวำระท่ี 2 ข้ำงต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท  ข้อ 4. เป็นดงันี ้ 
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"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 2,585,942,424 บำท (สองพันห้ำร้อยแปดสิบห้ำล้ำนเก้ำแสนสี่
หมื่นสองพนัสีร้่อยยี่สบิสีบ่ำท) 

 แบง่ออกเป็น 2,585,942,424 หุ้น (สองพันห้ำร้อยแปดสิบห้ำล้ำนเก้ำแสนสี่
หมื่นสองพนัสีร้่อยยี่สบิสีหุ่้น) 

 มลูคำ่หุ้นละ  1 บำท (หนึง่บำท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสำมญั 2,585,942,424 หุ้น (สองพันห้ำร้อยแปดสิบห้ำล้ำนเก้ำแสนสี่

หมื่นสองพนัสีร้่อยยี่สบิสีหุ่้น)  
 หุ้นบริุมสทิธิ -  หุ้น (-)" 

 
 ทัง้นี ้ในกำรแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิให้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัท
มอบหมำยให้มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดเง่ือนไขและรำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกบักำรเพิ่มทนุดงักลำ่ว ตลอดจน
กำรแก้ไขถ้อยค ำหรือข้อควำมในเอกสำร รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ ค ำขอต่ำงๆ และ/หรือ
ด ำเนินกำรใดๆ เพื่อให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบียนในกำรยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ รวมถึงกำรน ำหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเข้ำเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ
กำรน ำสง่ข้อมลูเอกสำรหลกัฐำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย กระทรวงพำณิชย์ หรือหนว่ยงำนอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัท่ี 23 เมษำยน 2564 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้
ที่ 6/2564 เมื่อวนัที่ 6 พฤษภำคม 2564 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 พิจำรณำและอนุมตัิแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนของบริษัท และกำรมอบอ ำนำจ ตำม
รำยละเอียดดงักลำ่วข้ำงต้น 

 จำกนัน้นำยประวีณ ดีขจรเดช ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนบญัชีและกำรเงิน ได้ถำมที่ประชุมว่ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อ
ซกัถำมหรือมีควำมเห็นเก่ียวกบัวำระนีห้รือไม ่   

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทำ่นใดสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 

 พิธีกรจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำและอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำวำระนีจ้ะต้องได้รับกำรอนุมตัิด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

 
 ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม            31    ราย         รวมเป็นจ านวน  339,658,414    หุ้น 

เห็นด้วย      339,658,414 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
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งดออกเสียง                     - เสียง  คิดเป็นร้อยละ             - 
บัตรเสีย                    - เสียง คิดเป็นร้อยละ             - 

 
วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,376,132,952 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) (จองซือ้เกินสิทธิได้) 
และพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 292,908,349 หุ้น เพื่อรองรับการปรับ
อัตราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) รุ่น
ที่ 4 (PPPM-W4) 

 
  พิธีกรได้เชิญ นำยประวีณ ดีขจรเดช ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนบญัชีและกำรเงิน ชีแ้จงรำยละเอียดกำรจดัสรรหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 1,376,132,952 หุ้น ในมลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น 
(Right Offering) (จองซือ้เกินสทิธิได้) และพิจำรณำและอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 292,908,349 หุ้น เพื่อรองรับ
กำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) 
ตอ่ที่ประชมุ  

  นำยประวีณ ดีขจรเดช ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนบญัชีและกำรเงิน ชีแ้จงวำ่  สบืเนื่องจำกกำรเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทจ ำนวน 1,669,041,301 บำท ในวำระท่ี 2 เพื่อรองรับ  

(1) กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรำส่วน 1 
หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสำมญัเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) จ ำนวน 1,376,132,952 หุ้น ที่รำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.10 บำท  คิดเป็น
มลูคำ่กำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 137,613,295.20 บำท และ  

(2) รองรับกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด 
(มหำชน) รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) จ ำนวน 292,908,349 หุ้น ตำมวำระท่ี 2 ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้

1. จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทจ ำนวน 1,376,132,952 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อเสนอขำย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรำสว่น 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ กรณีที่มีเศษของหุ้นที่
เกิดจำกกำรค ำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ที่รำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.10 บำท คิดเป็นมลูค่ำกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 
137,613,295.20 บำท โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

1.1 ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรำยสำมำรถจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิของตนตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้
ข้ำงต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับกำรจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจำกกำรจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทท่ีได้จองซือ้ตำมสทิธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเทำ่นัน้ 

กำรจัดสรรหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ น (Right 
Offering) ในครัง้นี ้กรณีที่มีหุ้ นสำมญัเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Right 
Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่เหลือดงักลำ่วให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่ำสิทธิ
ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นเดิม ในรำคำเดียวกนักบัหุ้นท่ีได้รับกำรจดัสรรตำมสทิธิ ดงันี ้

1.1.1 ในกรณีที่มีหุ้ นเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ น (Right 
Offering) ในรอบแรกมีจ ำนวนมำกกว่ำหรือเท่ำกบัหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่ำสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกลำ่วให้แก่ผู้ที่
จองซือ้เกินกวำ่สทิธิและช ำระคำ่จองซือ้หุ้นดงักลำ่วทัง้หมดทกุรำยตำมจ ำนวนที่แสดงควำมจ ำนงซือ้เกินกวำ่สทิธิ 
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1.1.2 ในกรณีที่มีหุ้ นเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ น (Right 
Offering) ในรอบแรกมีจ ำนวนน้อยกวำ่หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกวำ่สิทธิ จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักลำ่วให้แก่ผู้จองซือ้เกินกว่ำ
สทิธิตำมขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(ก) จดัสรรตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำย โดยน ำสดัส่วนกำรถือหุ้น
เดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกวำ่สทิธิแตล่ะรำยคณูด้วยจ ำนวนหุ้นท่ีเหลอื จะได้เป็นจ ำนวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้เกินกวำ่สทิธิแตล่ะรำยมีสทิธิที่
จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจำกกำรค ำนวณ ให้ปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรจะไม่เกิน
จ ำนวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำยจองซือ้และช ำระคำ่จองซือ้แล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจำกกำรจดัสรรตำมข้อ (ก) อยู่อีก ให้จดัสรรให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่ำ
สทิธิแตล่ะรำย และยงัได้รับกำรจดัสรรไมค่รบ ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่ำสทิธิแต่ละรำยนัน้ โดยน ำสดัสว่น
กำรถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้หุ้นเกินกวำ่สทิธิแตล่ะรำยคณูด้วยจ ำนวนหุ้นท่ีเหลอื จะได้เป็นจ ำนวนหุ้นท่ีผู้ที่จองซือ้เกินกวำ่สทิธิแต่
ละรำยมีสทิธิที่จะได้รับจดัสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจำกกำรค ำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) โดยจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับกำร
จดัสรรจะไม่เกินจ ำนวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรำยจองซือ้หุ้นและช ำระค่ำจองซือ้แล้ว ทัง้นี ้ให้ด ำเนินกำรจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซือ้
เกินกวำ่สทิธิตำมวิธีในข้อ (ข) นีจ้นกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจำกกำรจดัสรร 

1.2 หำกยงัคงมีหุ้นเหลือจำกกำรใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำกกำร
จดัสรรตำมข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 ข้ำงต้นแล้ว ให้จดัสรรหุ้นท่ีเหลอืดงักลำ่วให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ซึง่รวมถึง
นกัลงทนุสถำบนั และ/หรือนกัลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพำะเจำะจง ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง 
กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง กำร
อนญุำตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ำกดั โดยมีรำยละเอียดดงันี  ้

(ก) ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนั และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผย
ข้อมลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

(ข) มีศกัยภำพทำงด้ำนเงินทุน มีฐำนะทำงกำรเงินที่มัน่คง และมีควำมพร้อมในกำรช ำระเงินเพิ่มทุน
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดได้ 

(ค) ตกลงและยอมรับรำคำหุ้นที่เสนอขำยในรำคำที่ก ำหนด โดยเป็นรำคำตลำด และเป็นรำคำที่ไม่ต ่ำ
กวำ่รำคำที่เสนอขำยตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering) ข้ำงต้น  

ทัง้นี ้กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นให้กับบคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ในรำคำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 
90 ของรำคำตลำด โดยรำคำตลำดให้ค ำนวณจำกรำคำซือ้ขำยถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นบริษัทในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย ย้อนหลงัเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั แต่ไมเ่กิน 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัเสนอขำย และต้องไม่ต ่ำกว่ำรำคำเสนอ
ขำยหุ้ นละ 0.10 บำท ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ น (Right Offering) ในครัง้นี  ้และมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดเง่ือนไขรำคำเสนอขำยและ
รำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว เช่น กำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนเป็นครำว
เดียว หรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขำยเป็นครำวๆ กำรสรรหำนกัลงทุน กำรเปลี่ยนแปลงรำยช่ือและจ ำนวนหุ้นที่ได้รับจดัสรร 
รวมถึงเปลีย่นแปลง หรือเพิ่มรำยละเอียดในกำรจดัสรร และมีอ ำนำจก ำหนดรำยละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรจดัสรรหุ้นสำมญั
เพิ่มทนุดงักลำ่วตำมที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุ และไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมำย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่
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เก่ียวข้องกบัส ำนกังำนก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำด
หลกัทรัพย์ฯ”) และ/หรือหนว่ยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 

นอกจำกนัน้ ในกรณีที่เป็นกำรจดัสรรหุ้นท่ีเหลือจำกกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมให้แก่บคุคล
ในวงจ ำกดัให้บริษัทสำมำรถด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแล้วต่อนำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกดัได้เป็นครำวๆ 
ตำมกำรช ำระเงินของบคุคลที่ได้รับกำรจดัสรรในแตล่ะครำว 

ทัง้นี ้ กำรจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกวำ่สทิธิตำมรำยละเอียดข้ำงต้นไมว่ำ่กรณีใดจะต้องไมท่ ำให้ผู้ ถือหุ้ นรำยใด 
(รวมถึงบคุคลตำมมำตรำ 258 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของผู้ ถือหุ้นรำยดงักลำ่ว) ถือหุ้น
ของบริษัท ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ำมจดุที่ต้องท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตำมที่ก ำหนด
ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่ อ
ครอบง ำกิจกำร (“ประกำศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นรำยดงักล่ำวได้รับยกเว้นกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ
กิจกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศที่ ทจ.12/2554) หรือ 

(ข) จะต้องไม่ท ำให้ผู้ ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่ำฝืนข้อจ ำกัดกำรถือหุ้ นของคนต่ำงด้ำวตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่ปัจจบุนัอนญุำตให้คนตำ่งด้ำวถือหุ้ นอยูใ่นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด
ของบริษัท โดยบริษัทสงวนสทิธิที่จะไม่เสนอขำยหรือจดัสรรหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right 
Offering) นีใ้ห้กับผู้ ถือหุ้นรำยใดๆ หำกกำรเสนอขำยหรือกำรจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรำยนัน้จะท ำให้ หรืออำจท ำให้บริษัทมี
หน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ในกำรนี ้บริษัทได้พิจำรณำว่ำจะไม่เสนอขำยหรือจดัสรรหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ในกำรเสนอขำย
หุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering) นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศ
แคนำดำ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประเทศแอฟริกำใต้ และประเทศอื่นใดตำมที่บริษัทอำจพิจำรณำเห็นสมควร ซึง่หำกมี
ประเทศอื่นเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ทรำบผำ่นระบบของตลำดหลกัทรัพย์ตอ่ไป ทัง้นี ้ให้รวมถึงจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ เพื่อเสนอ
ขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering) และกำรจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้ เกินกวำ่สทิธิ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ น (Right 
Offering) กำรจองซือ้เกินกว่ำสิทธิ (Oversubscription) และกำรจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่ำวให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private 
Placement) ตำมหลกัเกณฑ์ตำมข้อ 1.1 – 1.2 ข้ำงต้นแล้ว ให้ด ำเนินกำรลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุสว่นท่ีคงเหลอืจำกกำรเสนอขำยทิง้   

2. จดัสรรหุ้นสำมญัที่ออกใหม่จ ำนวน 292,908,349 หุ้น เพื่อรองรับกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิของใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) เนื่องจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออก
ใหม่ Rights Offering ในครัง้นีม้ีรำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นสำมญัของ
บริษัท โดยรำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทัง้หมดที่ บริษัทจะได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัที่ออกใหม่ หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่
ทัง้หมด ตำมข้อก ำหนดวำ่ด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) รุ่นท่ี 4 
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ทัง้นี ้เป็นไปตำมข้อก ำหนดวำ่ด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) โดยที่กำรปรับสิทธิ PPPM-W4 ค ำนวณจำกรำคำ
ตลำดตอ่หุ้นสำมญัของบริษัท โดยก ำหนดไว้เทำ่กบั มลูคำ่กำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัททัง้หมดในแตล่ะวนั หำรด้วยจ ำนวนหุ้น
สำมญัของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในวนัดงักล่ำว ย้อนหลงัในระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรติดต่อกนั
ก่อนวนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัออกใหม ่(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ขึน้เคร่ืองหมำย XR) 

บริษัทก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (Record Date) เป็นวนัท่ี 7 
พฤษภำคม 2564 ดงันัน้ วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ จะประกำศเคร่ืองหมำย XR คือวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2564 

3. พิจำรณำมอบอ ำนำจแก่คณะกรรมกำรบริษัท หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้มี
อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(ก) พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดอื่นใดที่เก่ียวข้องกบักำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุน และกำรปรับอตัรำ
กำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ำกดัเฉพำะกำรก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมท่ี่จะจดัสรรส ำหรับแตล่ะสว่น ตลอดจนก ำหนดเง่ือนไขและรำยละเอียดอื่นใด
ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน และกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิ PPPM-W4 ดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ 

(ข) ก ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีกำรจัดสรรหุ้ นสำมัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในครำวเดียวทัง้จ ำนวน 
ระยะเวลำเสนอขำย อตัรำสว่นกำรเสนอขำย รำคำเสนอขำย วิธีกำรช ำระรำคำ หรือรำยละเอียดในกำรจดัสรรและกำรเสนอขำย
อื่นๆ เช่น เปลีย่นแปลงวนัก ำหนดสทิธิรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจะได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

(ค) ลงนำมในแบบค ำขออนญุำตกำรขอผอ่นผนั หนงัสอืบอกกลำ่ว ตลอดจนเอกสำรใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อและกำรยื่นเอกสำรต่อเจ้ำหน้ำที่หรือตวัแทนของหน่วยงำนใดๆ ที่
เก่ียวข้อง (ไมว่ำ่ในประเทศหรือตำ่งประเทศ) ตลอดจนกำรน ำหุ้นสำมญัเพิ่มทุนดงักลำ่วเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และด ำเนินกำรใดๆ ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวข้องกบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทได้ทกุ
ประกำร เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทภำยใต้เง่ือนไขทำงกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

(ง) จดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ และมีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรตำ่งๆ ท่ีจ ำเป็น เพื่อให้เป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบียน เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษำยน 2564 และที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวนัที่ 6 พฤษภำคม 2564 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 พิจำรณำและอนุมตัิกำร
จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering) (จองซือ้เกินสทิธิได้) และกำรจดัสรรหุ้นสำมญั
เพิ่มทนุเพื่อรองรับกำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) รุ่นที่ 
4 (PPPM-W4) และกำรมอบอ ำนำจ ตำมรำยละเอียดดงักลำ่วข้ำงต้น 

จำกนัน้นำยประวีณ ดีขจรเดช ผู้อ ำนวยกำรสำยงำนบญัชีและกำรเงิน ได้ถำมที่ประชุมว่ำมีผู้ ถือหุ้นทำ่นใดมี
ข้อซกัถำมหรือมีควำมเห็นเก่ียวกบัวำระนีห้รือไม ่   

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทำ่นใดสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 

  พิธีกรจึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำและอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 1,376,132,952 หุ้น ใน
มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Right Offering) (จองซือ้เกินสิทธิได้) และ
พิจำรณำและอนุมตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 292,908,349 หุ้น เพื่อรองรับกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิของใบส ำคญั
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แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่  4 (PPPM-W4)  และแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำวำระนี ้
จะต้องได้รับกำรอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,376,132,952 หุ้น ใน

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 
(จองซือ้เกินสิทธิได้) และพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 292,908,349 หุ้น 
เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม 
จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่  4 (PPPM-W4) ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ผู้ถอืหุ้นที่เข้าประชุม            31    ราย         รวมเป็นจ านวน   339,658,414    หุ้น 
เห็นด้วย      339,658,414 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เหน็ด้วย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                     - เสียง  คิดเป็นร้อยละ             - 
บัตรเสีย                    - เสียง คิดเป็นร้อยละ             - 

 
วาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ไมม่ีวำระอื่นเสนอในที่ประชมุ 
 

พิธีกร ได้ถำมที่ประชมุวำ่มีผู้ ถือหุ้นทำ่นใดมีข้อซกัถำมหรือมีควำมเห็นอื่นใดหรือไม ่  
 

        เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถำมเพิม่เติม ประธำนฯ จงึได้กลำ่วขอบคณุ และกลำ่วปิดกำรประชมุ 
         

ปิดประชมุเวลำ 11.20 น 
 
 
 
 

ลงช่ือ ________ ประธำนท่ีประชมุ 
           (นำงน ำ้ค้ำง พึง่ทอง) 
 
 
 
 


