
 

  

PPPM/2564-029 

วนัท่ี 31 สงิหาคม 2564 

เร่ือง การแก้ไขการก าหนดราคาใช้สิทธิของ PPPM-W4 ให้สามารถปรับราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่ต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น
ของบริษัทได้ และก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 11/2564 เมื่อวันที่  
31 สงิหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดที่ส าคญั สรุปได้ดงันี ้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขการก าหนดราคาใช้สิทธิของ  
PPPM-W4 ให้สามารถปรับราคาใช้สทิธิเป็นราคาที่ต ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตามที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 4 มิถนุายน 2564 ได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) (จองซือ้เกินสิทธิได้) ในอตัราสว่น 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) จ านวน 1,376,132,952 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอ
ขายที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท (ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัย้อนหลงั 15 วนัท าการก่อน
วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 เทา่กบั 0.63 บาท) 

ดังนัน้ เพื่อปฏิบัติตามข้อ 6.2 ของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญั 
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“PPPM-W4”) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
(“ข้อก ำหนดสิทธิ”) ซึ่งได้ระบุเง่ือนไขในการปรับราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิใหม่ส าหรับ PPPM-W4 เมื่อบริษัท
เสนอขายหุ้นสามญัออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/
หรือบคุคลในวงจ ากดั โดยราคาสทุธิต่อหุ้นสามญัที่ออกใหม่ ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นสามญัของบริษัท 
15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม ่(วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม บริษัทจึงได้ปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ 
PPPM-W4 ใหมโ่ดยมีรายละเอียดดงันี ้(มีผลตัง้แตว่นัท่ี 6 พฤษภาคม 2564) 

PPPM-W4 ก่อนปรับสิทธิ หลังปรับสทิธิ 
ราคาการใช้สทิธิ (บาทตอ่หุ้น) 1.00 0.439 

อตัราการใช้สทิธิ (ใบส าคญัแสดงสทิธิตอ่หุ้นสามญั) 1 : 1 1 : 2.280 

หมายเหต ุ: มลูคา่หุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเทา่กบั 1 บาท 

ทัง้นี ้ตามมติของที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 มิถนุายน 2562 ได้ก าหนดราคาใช้สิทธิ
ของ PPPM-W4 ที่ราคา 1 บาท (ซึ่งเท่ากบัมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท) และข้อก าหนดสิทธิ ข้อ 6.8 ได้ก าหนดว่าใน



 

  

กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงราคาใช้สทิธิจนเป็นผลท าให้ราคาการใช้สทิธิใหมท่ี่ค านวณตามสตูรมีราคาต า่กวา่มลูคา่ที่ตราไว้
ของหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษัทนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากบัมูลค่าที่ตราไว้
ของหุ้นสามญัของบริษัทเทา่นัน้  

ในการนี ้เพื่อให้บริษัทปรับราคาใช้สิทธิโดยเป็นราคาที่ต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ตามที่ระบุข้างต้น จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2564 พิจารณาอนมุตัิให้บริษัทสามารถก าหนดราคาใช้สิทธิใหม่
ภายหลงัการปรับสทิธิ PPPM-W4 เป็นราคาที่ต ่ากว่ามลูคา่ที่ตราไว้ได้ ตามมาตรา 52 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชน”) (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนก าหนดวา่
บริษัทซึง่ด าเนินการมาแล้วไมน้่อยกวา่หนึง่ปี ถ้าปรากฏวา่มีการขาดทนุจะเสนอขายหุ้นต ่ากวา่มลูคา่หุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ก็
ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและก าหนดอตัราสว่นลดไว้แน่นอน) ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทนุ
สะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับไตรมาสที่ 2 สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 บริษัท
จึงอาจก าหนดราคาใช้สทิธิ PPPM-W4 ของบริษัทต ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามมาตรา 
52 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั  

ทัง้นี ้ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติเร่ืองที่เสนอข้างต้นจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อก าหนดสิทธิโดยตัดข้อความที่ระบุการสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
สามัญของบริษัทออก  โดยหลกัจะด าเนินการแก้ไขข้อ 6.8 ของข้อก าหนดสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี ้(“กำรแก้ไข
ข้อก ำหนดสิทธิ PPPM-W4”)  

ข้อ 6.8 เดิม ข้อ 6.8 ที่แก้ไขใหม่ 

ข้อ 6.8 “การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ 
และอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงซ่ึงท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงข้ึน และ/
หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น 
ส าหรบัการค านวณจ านวนเงินจากการใช้สิทธิ จะค านวณ
จากราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 
3 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุ้นสามญั (จ านวนหุ้นสามญั
ค านวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่แสดงความจ านงการใช้สิทธิ เมื่อ
ค านวณได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของ
หุน้นัน้ท้ิง) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็น
ผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่ค านวณตามสูตรมีราคา
ต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของ

ข้อ 6.8 “การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ 
และอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงซ่ึงท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงข้ึน และ/
หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น 
ส าหรบัการค านวณจ านวนเงินจากการใช้สิทธิ จะค านวณ
จากราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 
3 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุ้นสามญั (จ านวนหุ้นสามญั
ค านวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่แสดงความจ านงการใช้สิทธิ เมื่อ
ค านวณได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของ
หุน้นัน้ท้ิง)” 

 



 

  

ข้อ 6.8 เดิม ข้อ 6.8 ที่แก้ไขใหม่ 

บริษัทนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิ
ใหม่เพียงเท่ากบัมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท
เท่านัน้ ส าหรับอตัราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้
สิทธิทีค่ านวณไดต้ามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เช่นเดิม” 

ทัง้นี ้การแก้ไขข้อก าหนดสทิธิ PPPM-W4 ข้างต้นนัน้เป็นการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิในเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิอยา่งชดัแจ้ง และไมท่ าให้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิด้อยลง บริษัทจึงสามารถกระท าได้
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิก่อน ตามข้อ 13.1 ของข้อก าหนดสิทธิ บริษัทจึงจะ
ด าเนินการแก้ไขข้อก าหนดสิทธิ PPPM-4 ตามที่ระบขุ้างต้นโดยไม่จดัประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อพิจารณาให้ความ
ยินยอมในเร่ืองดงักลา่ว 

บริษัทจะด าเนินการแจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขข้อก าหนดสิทธิ PPPM-W4 และจะจดัสง่ข้อก าหนด
สิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิมีผล
บงัคบัใช้ และบริษัทจะด าเนินการแจ้งต่อผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทุกรายให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนดสทิธิ PPPM-W4 ผา่นทางสือ่อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทนัทีหรือก่อน 9 โมงเช้าของวนัที่
สิทธิมีผลบงัคบัใช้ และจะจดัสง่ข้อก าหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 15 
วนันบัแตว่นัที่ได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย
ตามสมควรตามที่บริษัทก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ณ 
ส านกังานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
ในวนัและเวลาท าการของสถานที่ดงักลา่ว ตามข้อ 13.5 ของข้อก าหนดสทิธิ 

2. มีมติอนุมัติก าหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2564 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการ
ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเทา่นัน้ โดยบริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2564 (Record Date) ในวันที่ 15 กันยายน 2564 รายละเอียดและขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุม บริษัท
จะแจ้งให้ทราบในหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2564 ตอ่ไป เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตา่ง ๆ ดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
4 มิถนุายน 2564 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขการก าหนดราคาใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ให้สามารถปรับ
ราคาใช้สทิธิเป็นราคาที่ต ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ 

วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 



 

  

นอกจากนี ้สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมตัิการ
มอบหมายอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  
ครัง้ที่ 2/2564 การก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงวนั เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นวา่จ าเป็นหรือสมควร 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) 

 

       
 (หมอ่มหลวงพรรณเพยีงเดือน สงัคหะพงศ์) 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

ส านกัเลขานกุารบริษัท 

โทร. 02 029 1480 

 

 


