
 

  

PPPM/2564-037 

วนัท่ี 25 ตลุาคม 2564 

เรื่อง การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษิัท การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ และ
ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 (แกไ้ข) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. สรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) 

  2. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  15/2564 เมื่อวันที่   
21 ตลุาคม 2564 โดยมีรายละเอียดที่ส  าคญั สรุปไดด้งันี ้

1. มีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กู ้แปลงสภาพที่
ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท  ให้แก่ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงไดแ้ก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่ง
บุคคลดงักล่าวไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักับบรษิัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ทัง้นี ้ราคา
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกั
ของหุน้ของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั 
ทั้งนี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัไตรมาสที่ 2 สิน้สุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2564 บริษัทจึงอาจก าหนดราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องบริษัทได ้แต่ตอ้งไม่ต  ่ากว่า 
0.01 บาทต่อหุน้ โดยบรษิัทจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 52 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 
(“พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”)  (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนก าหนดว่าบริษัทซึ่งด าเนินการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งปี ถา้
ปรากฏว่ามีการขาดทนุจะเสนอขายหุน้ต ่ากว่ามลูค่าหุน้ที่จดทะเบียนไวก้็ได ้แต่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้และ
ก าหนดอตัราส่วนลดไวแ้น่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษิัท พี
พี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 1) 

ในการนี  ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายโดยประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียด แกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ อนั
จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพเพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียงอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้  



 

  

(1) ก าหนดหรือแกไ้ขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตาม
ความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือ เสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กู้แปลงสภาพ วนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ราคาเสนอขาย จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการแปลง สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบีย้ การค านวณและ
วิธีการช าระดอกเบีย้ ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน 
ระยะเวลาไถ่ถอน วนัสิน้สดุของการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ วิธีการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือการก าหนดเหตกุารณ์
ที่บริษัทตอ้งออกหุน้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรบัสิทธิแปลง
สภาพ 

(2) การแต่งตัง้ที่ปรกึษาและบคุคลต่าง ๆ  (เช่น ที่ปรกึษาทางการเงิน และที่ปรกึษากฎหมาย) ที่เก่ียวขอ้งกบัการติดต่อใหข้อ้มลู 
และยื่ นเอกสาร ค าขอ ค าขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่ วยงานราชการที่ เ ก่ี ยวข้อง หรื อ ในกรณีอื่ นใด  
ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร   

(3) เจรจา ตกลง เขา้ท า แกไ้ข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงาน
ผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ  ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกเสนอขาย และ จดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การ
แกไ้ข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และ
เอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ การน าหุน้สามญัเพิ่มทนุ
จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ   

(4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรที่ เ ก่ียวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสร รหุ้นกู้แปลงสภาพ  
เพื่อใหก้ารด าเนินการตามที่ระบไุวข้า้งตน้ส าเรจ็ลลุ่วง 

2. มีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จ านวน 510,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,585,942,424 บาท เ ป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
3,095,942,424 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 510,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่
ส่งมาด้วย 2) 

3. มีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ
ของบรษิัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท ดงันี ้  

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,095,942,424 บาท (สามพันเกา้สิบหา้ลา้น
เกา้แสนส่ีหมื่นสองพนัส่ีรอ้ยยี่สิบส่ีบาท) 

 แบ่งออกเป็น 3,095,942,424 หุ้น (สามพันเก้าสิบห้าลา้น
เกา้แสนส่ีหมื่นสองพนัส่ีรอ้ยยี่สิบส่ีหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น  



 

  

 

 

 

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  3/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจ านวนไม่เกิน 510,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (คิดเป็นรอ้ยละ 24.71 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท ณ วนัประชมุคณะกรรมการบรษิัทวนัท่ี 21 ตลุาคม 2564 และเมื่อรวม
กั บ หุ้ น ที่ อ อ ก เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ข อ ง  PPPM-W4 จ า น ว น  521,742,996 หุ้ น  จ ะ คิ ด เ ป็ น 
รอ้ยละ 49.98 ซึ่งไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท ณ วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท
วันที่ 21 ตุลาคม 2564) เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กู้แปลงสภาพใหก้ับ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่ง
บุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน ทั้งนี ้ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลง
สภาพจะไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทในตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลังไม่นอ้ยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกัน นอกจากนี ้เนื่องจาก
บริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัไตรมาสที่ 2 สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 
บริษัทจึงอาจก าหนดราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องบรษิัทได ้แต่ตอ้งไม่ต ่ากว่า 0.01 บาทต่อหุน้ 
โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบัติตามมาตรา 52 พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจ ากัด  (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนก าหนดว่าบริษัทซึ่ง
ด าเนินการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งปี ถา้ปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุน้ต ่ากว่ามูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไวก้็ได ้แต่ตอ้ง
ไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้และก าหนดอตัราส่วนลดไวแ้น่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของ
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และแบบรายงาน
การเพิ่มทนุ (F53-4) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 2) 

5. มีมติอนุมัติ ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั้งที่  3/2564 ในวันที่  24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น.  
ในรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์รายละเอียดและขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุ บรษิัทจะแจง้ใหท้ราบในหนงัสือเชิญ
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 ต่อไป เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  4 
ตลุาคม 2564 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ

บรษิัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

แปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง 
วาระท่ี 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

นอกจากนี ้สืบเนื่องจากสถานการณโ์รคติดต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) ที่ประชมุคณะกรรมการมีมติอนมุตัิการ
มอบหมายอ านาจให้เจ้าหน้าที่บริหาร และ /หรือกรรมการผู้มีอ  านาจลงนามของบริษัท และ /หรือบุคคลที่ ได้รับ
มอบหมายโดยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบรษิัท มีอ านาจในการด าเนินการใด 

 หุน้สามญั 3,095,942,424 หุ้น (สามพันเก้าสิบห้าลา้น
เกา้แสนส่ีหมื่นสองพนัส่ีรอ้ยยี่สิบส่ีหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 



 

  

ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการเรียนประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 ซึ่งรวมถึงการออกหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 3/2564 การก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจ าเป็นหรือ
สมควร 
 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 

 

       
 (หม่อมหลวงพรรณเพยีงเดือน สงัคหะพงศ)์ 
 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ส านกัเลขานกุารบรษิัท 

โทร. 02 029 1480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 

สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเงือ่นไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 ของบริษทั พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน)  

หัวข้อ รายละเอียด 
ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ประเภทของหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษัท ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี

หลกัประกนั (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 
สกลุเงิน บาท 
จ านวนตน้เงินรวมของหุน้กู้
แปลงสภาพทัง้หมด 

ไม่เกิน 300,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชดุ ดงัต่อไปนี ้
(1)  หุน้กูแ้ปลงสภาพชดุที่ 1 (Tranche 1) มีมลูค่าไม่เกิน 100 ลา้นบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 20 

ชดุย่อย ชดุละ 5.00 ลา้นบาท  
(2)  หุน้กูแ้ปลงสภาพชดุที่ 2 (Tranche 2) มีมลูค่าไม่เกิน 100 ลา้นบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 20 

ชดุย่อย ชดุละ 5.00 ลา้นบาท  
(3)  หุน้กูแ้ปลงสภาพชดุที่ 3 (Tranche 3) มีมลูค่าไม่เกิน 100 ลา้นบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 10 

ชดุย่อย ชดุละ 10.00 ลา้นบาท 
เงื่อนไขการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษัทจะทยอยออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นชดุๆ ทีละชุดตามล าดบั และ ในการออกหุน้กูแ้ปลง

สภาพไดใ้นแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความตอ้งการใชเ้งินของ
บริษัทในแต่ละคราว ทัง้นีก้ารออกหุน้กูแ้ปลงสภาพอยู่ภายใตค้วามส าเร็จของเงื่อนไขบงัคบั
ก่อนซึ่งไดแ้ก่ การไดร้ับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอื่นๆ รวมถึงขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 
ทัง้นีก้  าหนดใหร้ะยะเวลาในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที่ที่
ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หากบรษิัทมิไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพครบ
จ านวนภายใน 1 ปี บรษิัทอาจขอมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ียงัไม่
ออกโดยขึน้อยู่กบัความจ าเป็นในการใชเ้งินของบรษิัท 

อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 1.00 ต่อปี โดยช าระดอกเบีย้เป็นรายไตรมาสนบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 

อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชดุ 
 

การช าระคืนเงินตน้ ช าระงวดเดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุด ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลง
สภาพแต่ละชดุโดยหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชดุมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ ก่อนวนัครบก าหนด 

ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษัทไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนด และ/
หรือ บรษิัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนด ทัง้นีก้ารไถ่ถอน
หุน้กูแ้ปลงสภาพใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่จะออกในแต่ละ
คราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บังคับ หรือประกาศที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการขอ
อนญุาติจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 



 

  

อตัราส่วนการแปลงสภาพ จ านวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ 
ราคาแปลงสภาพ 
(ที่มาและความเหมาะสมของ
การก าหนดราคาหรืออตัรา
แปลงสภาพ) 

ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาที่
ต  ่ากว่าราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 
เรื่อง  การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 
(“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้น
บริษัทในตลาดหลักทรพัยฯ์ ยอ้นหลังไม่นอ้ยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท า
การติดต่อกันก่อนวันที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูท้ั้งนีร้าคาถัวเฉล่ีย
ถ่วงน า้หนักค านวณจากราคาปิดถ่วงน า้หนักด้วยปริมาณการซือ้ขายในแต่ละวันท าการ
ติดต่อกนั (“ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพลอยตวั (Floating Conversion Price)”)  ทัง้นี ้เนื่องจาก
บริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัไตรมาสที่ 2 
สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  บริษัทจึงอาจก าหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได ้แต่ต้องไม่ต ่ากว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัท
จะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 52 พ. ร. บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั  (มาตรา 52 พ.ร.บ. บรษิัทมหาชน
ก าหนดว่าบริษัทซึ่งด าเนินการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งปี ถา้ปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอ
ขายหุน้ต ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไวก้็ได ้แต่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้
และก าหนดอตัราส่วนลดไวแ้น่นอน) 
หมายเหต ุ:   
o หากหุน้สามัญที่เกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพจากหุน้กูแ้ปลงสภาพถูกก าหนดราคา

แปลงสภาพต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ณ วนัที่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด 
ณ วนัที่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้บริษัทในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการติดต่อกนั
ก่อนวนัที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใชสิ้ทธิแปลงสภาพ หุน้กู ้ทัง้นีร้าคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกั
ค านวณจากราคาปิดถ่วงน า้หนกัดว้ยปริมาณ การซือ้ขายในแต่ละวนัท าการติดต่อกนั) 
บริษัทมีหนา้ที่หา้มมิให ้AO Fund และ AO Fund 1 (“ผู้ลงทุน”) ที่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ขายหุน้สามัญเพิ่มทุนดงักล่าวทัง้หมดภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัที่ผูล้งทุนไดร้บั
หลักทรัพยแ์ปลงสภาพดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ผู้ลงทุนได้รับ
หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพครบก าหนด ระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสามารถทยอยขาย
หุน้ที่ถูกสั่งหา้มขายดงักล่าว ไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถกูสั่งหา้ม
ขาย ทัง้นี ้ตาม หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ ในส่วน
เพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

o ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่
เพียงพอ บริษัทจะด าเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัท
จะตอ้งออกหุน้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ**” 
 



 

  

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพไดทุ้กวนันบัจาก
วันที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจนถึงเวลาปิดท าการของวนัท าการก่อนวนัครบก าหนดอายุหุน้กู้
แปลงสภาพ 1 สปัดาห ์
 

จ านวนหุน้สามญัที่จดัสรรไว้
เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ 

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจ านวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น  
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (คิดเป็นรอ้ยละ 24.71 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และเมื่อรวมกับหุน้ที่
ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ PPPM-W4 จ านวน 521,742,996 หุ้น จะคิดเป็นรอ้ยละ 
49.98 ซึ่งไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ณ วนัประชมุ
คณะกรรมการบรษิัทวนัท่ี 21 ตลุาคม 2564) 
 

ตลาดรองของหุน้สามญัที่เกดิ
จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

บริษัทจะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพนีเ้ขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ขอ้จ ากดัในการโอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทในครัง้นีเ้ขา้ข่ายเป็นการเสนอ
ขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนญุาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ (“ประกาศที ่ทจ. 14/2561”) ดงันัน้การโอนหุน้กู้
แปลงสภาพในทอดใด ๆ ตลอดอายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งมีลกัษณะที่ไม่ท าใหจ้ านวนผูถื้อ
หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในวงจ ากดัเกินกว่า 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ในการ
นับจ านวนผู้ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพขา้งตน้จะตอ้งนับจ านวนผู้ถือหุ้นกูแ้ปลงสภาพทั้งหมดที่
เสนอขายในวงจ ากัด (ไม่ว่าจะไดร้บัหุน้กูแ้ปลงสภาพจากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที่
ออกใหม่ หรือไดร้บัโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพมาจากผูถื้อหุน้แปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผูถื้อ
หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีแทจ้รงิเท่านัน้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
 

วิธีการจดัสรร จัดสรรต่อบุคคลในวงจ ากัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities 
Fund (AO Fund) และ  Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่ ง เ ป็นผู้ลงทุน
สถาบันตามนัยของข้อ 4(10) ของ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพยท์ี่ กจ. 4/2560 เรื่องการก าหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในวงจ ากดัครัง้นีเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดภายใตข้อ้ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561 
 

เหตกุารณท์ี่บรษิัทจะตอ้งออก
หุน้ใหม่เพิม่เตมิเพื่อรองรบัการ
เปล่ียนแปลงการใชส้ิทธิแปลง
สภาพ 

บริษัทอาจด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติ
อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงนิสด ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
กูแ้ปลงสภาพตามหลกัเกณฑท์ี่จะไดร้ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 



 

  

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทนัน้ จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุน้กูแ้ปลง
สภาพจากกรณีที่บรษิัทออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหก้บันกัลงทนุ ทัง้นีก้ารพิจารณา
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ดา้น คือ ผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุน้ (Price Dilution) และผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสูตรต่อไปนี ้ Price 

Dilution = (Po - PE) / Po  
โดยที่  
Po = ราคาหุน้ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากบั 0.3706 บาทต่อหุน้ โดยใชร้าคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั
ของหุน้ของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 
3/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2564 ถึง
วนัท่ี 15 ตลุาคม 2564   
Pe = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพในอัตรารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดโดย
สมมติใหเ้ท่ากบั Po ซึ่งเท่ากบั 0.3335 บาทต่อหุน้  
PE = ราคาหุน้หลงัการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยที่  
PE = ((Po x Qo) + (Pe x Qe)) / (Qo + Qe)  
Qo = จ านวนหุน้ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากบั 2,064,199,428 หุน้  
Qe = จ านวนหุน้ท่ีเกิดจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยจ านวนหุน้ท่ีจดัสรร
ไวเ้พื่อรองรบัการแปลงสภาพจ านวน 510,000,000 หุน้  
ดงันัน้  
PE = (0.3706 x 2,064,199,428) + (0.3335 x 510,000,000) / (2,064,199,428 + 
510,000,000)  
PE = 0.3632 บาทต่อหุน้  
 
Price Dilution = (Po - PE) / Po) = (0.3706 – 0.3632) / 0.3706) = 1.98%  
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง 
จ านวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้รอ้ยละ 1.98 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก 
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพไดม้ากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับรอ้ยละ 90 ของ 
ราคา Po 
 

กรณีไม่มีการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ (PPPM-W4) 
(2) การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ต่อไปนี ้ 

Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)  



 

  

โดยที่ 
Qo = จ านวนหุน้ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากบั 2,064,199,428 หุน้  
Qe = จ านวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจ านวนหุ้นที่  
จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการแปลงสภาพจ านวน 510,000,000 หุน้  
Control Dilution = (510,000,000 /(2,064,199,428 + 510,000,000))                            
= รอ้ยละ 19.81  
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง 
จ านวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็น 
อตัรารอ้ยละ 19.81 
 
กรณีมีการใชสิ้ทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิเต็มจ านวน (PPPM-W4) 
Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)  
โดยที่ 
Qo = จ านวนหุน้ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากบั 2,584,942,424 หุน้  
Qe = จ านวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจ านวนหุ้นที่  
จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการแปลงสภาพจ านวน 638,657,352 หุน้  
Control Dilution = 638,657,352 / (2,584,942,424 + 638,657,352)  
= รอ้ยละ 19.81 
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง 
จ านวนและมีการใชสิ้ทธ์ิในใบส าคญัแสดงสิทธิ (PPPM-W4) เต็มจ านวน) การลดลงของ
สดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ของผูถื้อหุน้จะคิดเป็น อตัรารอ้ยละ 19.81 

 
ขอ้มลูเพิ่มเติมอื่น ๆ รายละเอียดที่ระบุไวข้า้งตน้เป็นสรุปสาระส าคัญของขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลง

สภาพเบือ้งตน้ ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถกูระบไุวใ้นขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขส าหรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 

วตัถุประสงคข์องการออกหุน้กู้
แปลงสภาพและแผนการใชเ้งิน 

 

โปรดพิจารณาวตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพและแผนการใชเ้งินตามรายละเอียดที่
ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

เหตผุล ความจ าเป็น และความ
สมเหตสุมผลของการออกเสนอ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในครัง้นี ้
เป็นทางเลือกในการจดัหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตวั รวดเร็วในการระดมทุน ทนั
ต่อภาวะตลาดหุน้และปัจจัยแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใชข้ยายการลงทุนในคราวที่
บรษิัทมีความจ าเป็นไดอ้ย่างทนัท่วงที รวมถึงยงัช่วยท าใหต้น้ทนุทางการเงินของบรษิัทลดลง



 

  

 ในกรณีที่น าเงินเพิ่มทุนไปช าระหนีต้ลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและ
ความมั่นคงมากยิ่งขึน้ อันจะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งและมั่นคงทางดา้นการเงินของ
บรษิัท อีกทัง้ยงัเป็นการปรบัโครงสรา้งเงินทนุของบรษิัทใหม้ีความเหมาะสมมากขึน้ และเป็น
การช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และส่งผลใหบ้ริษัทมีตน้ทุนทางการเงินที่
ต  ่าลง รวมทัง้บริษัทสามารถน าเงินไดม้าสรา้งรายไดจ้ากการลงทุนและการพฒันาธุรกิจของ
บริษัท และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เก่ียวเนื่องหรือสนับสนุนธุรกิจที่ด  าเนินงานอยู่ใน
ปัจจุบนั ซึ่งจะสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่บริษัทและผูถื้อหุน้ในอนาคต นอกจากนี ้การระดมทนุ
ในครัง้นีย้ังก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบริษัทและผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดที่ระบุไวแ้บบรายงาน
การเพิ่มทนุ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) 

ความเป็นไปไดข้องแผนการใช้
เงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

 

บริษัทคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหก้ับผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
รวมทัง้ไดร้บัเงินจากการเสนอขายกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มี
มติอนมุตัิใหอ้อกเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม หากบรษิัทไม่ไดร้บัเงินจากการเพิ่มทุน
ในครัง้นีจ้ะส่งผลใหบ้ริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการด าเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจ
ของบรษิัทในอนาคต 

ค ารบัรองของกรรมการ 

 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและระมดัระวงัรกัษา
ผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บรษิัท ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องรอ้งเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการ
คนดงักล่าวแทนบรษิัทไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องได้
ประโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทน
บริษัทไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(และที่แกไ้ขเพิ่มเติม)  
 

 

บรษิัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ  

 
 

บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 
-ประทบัตราบรษิัท- 
 
 

(หม่อมหลวงพรรณเพยีงเดือน สงัคหะพงศ)์ (นายธีระ กติิจารุรตัน)์ 

                                                 กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร                   กรรมการ 

 



 

  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 
(F53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่21 ตุลาคม 2564 
 

ข้าพเจ้าบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 15/2564  
เมื่อวนัท่ี 21 ตลุาคม 2564 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ดงัต่อไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  3/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 510,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,585,942,424 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 3,095,942,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  
เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะ ดงันี ้ 

 
การเพิ่มทนุ ประเภทหลกัทรัพย ์ จ านวนหุ้น (หุน้) มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาทต่อหุน้) 
รวม (บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสิทธิ 

510,000,000  
- 

1.00 
- 

510,000,000  
- 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate)  

หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

• กรณีการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ : ใหก้รอกขอ้มลูในล าดบัถดัไปทกุขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 

• กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate : ใหก้รอกขอ้มลูในล าดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 
 

จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม:ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้
และช าระเงนิค่าหุน้ 

หมายเหต ุ

เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ซึ่งเสนอขายใหแ้ก่ 
Advance Opportunities 
Fund (“AO Fund”) และ 
Advance Opportunities 
Fund 1 (“AO Fund 1”) 
(โปรดพิจารณาหมายเหตุ
ขอ้ท่ี 1) 

ไม่เกิน  
510,000,000 

หุน้ 

อตัราแปลง
สภาพ เท่ากบั 
จ านวนเงิน
ตน้ของหุน้กู้
แปลงสภาพที่
จะใชสิ้ทธิหาร
ดว้ยราคา
แปลงสภาพ 

ไม่ต  ่ากว่า             
รอ้ยละ 90  

ของราคาตลาด  
(ราคาแปลงสภาพ) 

บรษิัทจะก าหนด
ภายหลงั  

โปรดพิจารณา            
หมายเหตดุา้นล่าง 

โปรดพิจารณา
หมายเหตขุอ้ 2-4 
และสรุป
สาระส าคญัของ
ขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขของหุน้กู้
แปลงสภาพตาม
สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1 



 

  

 
หมายเหตุ: 

1. AO Fund และ AO Fund 1 เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งจ ากัดความรบัผิดท่ีไดร้บัยกเวน้ของหมู่เกาะเคยแ์มน  
AO Fund และ AO Fund 1  ถูกจัดโครงสรา้งใหเ้ป็นกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากับของหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากับดูแล
เรื่องการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 มีวัตถุประสงค์การลงทุนระยะ 
ปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทุนผ่านตราสารทางการเงินเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทขนาดเล็กและ  
ขนาดกลางซึ่งจดทะเบียนใน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กลยทุธก์ารลงทนุของ AO Fund และ AO Fund 1 คือ การจดัหาแหล่งเงินทุน
ให้แก่บริษัทต่างๆ เพื่อเป็นเงินทุน หมุนเวียนการขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตามวัตถุประสงค์ 
การปรบัโครงสรา้งหนี ้นอกจากนี ้AO Fund และ AO Fund 1 ยังเป็นกองทุนท่ีไดม้ีการลงทุนในตราสารหุน้กู้แปลงสภาพ  
ท่ีออกและจ าหน่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศไทยมากกว่า 13 บริษัทตัง้แต่ปี 2554 เป็นตน้มา  

บริษัท ซิโก ้แอสเส็ท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (Zico Asset Management Private Limited) (“ZICOAM”) เป็นผูจ้ดัการกองทุนของ AO 
Fund ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดตั้งขึน้ในประเทศสิงคโปร ์และ ขึน้ทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนรบัอนุญาตจากธนาคารกลางของ
สิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) โดยทาง ZICOAM ได้รับการแต่งตั้ง จาก AO Fund และ AO Fund 1 ให้เป็น
ผู้จัดการลงทุนและประเมินการลงทุนทุกประเภทของ AO Fund และ AO Fund 1 ดังนั้น AO Fund และ AO Fund 1 จึงเป็น 
ผูล้งทุนสถาบนั ตามนัยของขอ้ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยท่ี์ กจ. 4/2560 เรื่องการ
ก าหนดบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทนุรายใหญ่ และการเสนอขาย หุน้กูแ้ปลงสภาพในวงจ ากัด
ครัง้นีเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดภายใตข้อ้ 43 และ 56 ของประกาศท่ี ทจ. 17/2561 

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ี 
ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมลูค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท ใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ไ ด้ แ ก่  Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) แ ล ะ  Advance Opportunities Fund 1 ( “ AO Fund 1” )  
ซึ่ งบุคคลดังกล่าวไม่ เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี  ทจ. 21/2551  
เรื่องหลักเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 
ทั้งนี ้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยท่ีราคาตลาดค านวณจากราคา 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 
วันท าการติดต่อกัน นอกจากนี้ เน่ืองจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน  
ไตรมาสท่ี 2 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจึงอาจก าหนดราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไว้
ของบริษัทได ้แต่ตอ้งไม่ต  ่ากว่า 0.01 บาทต่อหุน้ โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 52 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนก าหนดว่าบริษัทซึ่งด าเนินการ
มาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต ่ากว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้และก าหนดอตัราส่วนลดไวแ้น่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัขอ้ก าหนดและเงื่อนไข
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (สิง่ทีส่่งมาด้วย 1) 

ในการนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายโดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ

กรรมการผู้มี อ  านาจลงนามของบริ ษั ท  มี อ านาจในการก าหนดรายละ เอี ยด  แก้ ไข  หรื อด า เ นิ นการ ใด  ๆ  

อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพเพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด

เพียงอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้  



 

  

(1)  ก าหนดหรือแกไ้ขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามความ
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือ เสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงขอ้ก าหนด
และเงื่ อนไขของหุ้นกู้ แปลงสภาพ วัน ท่ี  ออกหุ้นกู้ แปล งสภาพ มูลค่ า ท่ีตราไว้ของหุ้นกู้ แปลงสภาพ  
ราคาเสนอขาย จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการแปลง สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบีย้ การค านวณ และวิธีการ
ช าระดอกเบีย้ ราคาแปลงสภาพ อตัราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใชส้ิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน 
วนัสิน้สดุของการใชส้ิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือการก าหนดเหตุการณท่ี์บริษัทตอ้งออกหุน้ใหม่
เพิ่มเติมเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงการใชส้ิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรบัสิทธิแปลงสภาพ 

(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย) ท่ีเก่ียวขอ้งกับการติดต่อให้
ขอ้มลู และยื่นเอกสาร ค าขอ ค าขอผ่อนผนั หลกัฐานกับหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ ในกรณีอื่นใด ท่ีเก่ียวขอ้งกับ  
การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามท่ีเห็นสมควร   

(3) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล  
รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกเสนอขาย และ จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ  
และการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีออกเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ 
การยื่ น การแก้ ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล  
รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
แปลงสภาพ การน าหุน้สามญัเพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิแปลงสภาพเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ   

(4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพ เพื่อให้การ
ด าเนินการตามท่ีระบไุวข้า้งตน้ส าเรจ็ลลุ่วง 

3. มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 3/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
510,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,585,942,424 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 3,095,942,424 บาท 
โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 510,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิ
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง ท่ี  3/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจ านวนไม่เกิน 510,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (คิดเป็นรอ้ยละ 24.71 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ณ วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทวนัท่ี 21 ตลุาคม 2564 และเมื่อรวมกบัหุน้ท่ี
ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ PPPM-W4 จ านวน 521,742,996 หุ้น จะคิดเป็นรอ้ยละ 49.98 ซึ่งไม่เกินรอ้ยละ 50 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษัทวันท่ี 21 ตุลาคม 2564) เพื่อรองรบัการใช้
สิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพใหก้ับ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งบคุคลดงักล่าวไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักับบริษัท
ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ทัง้นี ้ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยท่ีราคา
ตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท า
การติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกัน นอกจากนี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุน ส าหรบัไตรมาสท่ี 2 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจึงอาจก าหนดราคาแปลงสภาพของหุน้กู้แปลง
สภาพต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องบริษัทได ้แต่ตอ้งไม่ต  ่ากว่า 0.01 บาทต่อหุน้ โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 52 พ. ร. บ. 
บริษัทมหาชนจ ากัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนก าหนดว่าบริษัทซึ่งด  าเนินการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงปี ถา้ปรากฏว่ามี
การขาดทุนจะเสนอขายหุน้ต ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไวก้็ได ้แต่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้และก าหนด



 

  

อตัราส่วนลดไวแ้น่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท พีพี 
ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 1)  

2.1.1  การด าเนินการของบริษัท กรณีทีมี่เศษของหุ้น  
 กรณีที่มีเศษเหลือจากการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัใหต้ดัเศษของหุน้ดงักล่าวทิง้ 

2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จัดสรรให้แก ่ ประเภทหลกัทรัพย ์ จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ 
หมายเหตุ  

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ/ 
ใชสิ้ทธิของใบแสดงสิทธิในการ
ซือ้หุน้เพิ่มทนุที่โอนสิทธิได ้

หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ประชาชน หุน้สามญั - - - 
 หุน้บรุมิสิทธิ - - - 
บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั - - - 
 หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

1/ รอ้ยละต่อทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพิ่มทนุแบบ General Mandate 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ทั้งนี ้รายละเอียดของขั้นตอนการใชง้านระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์บริษัทจะแจง้ในหนังสือเชิญประชุม 
ผูถื้อหุน้ และเว็บไซตข์องบรษิัทต่อไป โดย 

 ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัท่ี 9 พฤศจกิายน 2564 

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ตัง้แตว่นัท่ี ................................ จนกว่า
การประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้องและเงือ่นไขการขออนุญาต 

4.1 บริษัทจะจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  

กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 มีมติอนุมัติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน 

และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท 

4.2 บริษัทจะยื่นขอจดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกและเสนอขายใหผู้ล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย  ใน

รอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์

4.3 บรษิัทจะขออนมุตัิต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขออนมุตัิใหร้บัหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  



 

  

ภายหลงัจากที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้ช้สิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษัท (กรณีมีการใชสิ้ทธิ

ดงักล่าว) 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 

 การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกใหม่ใหแ้ก่ AO Fund และ AO Fund 1 ในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์

การใชเ้งินตามที่ระบุดา้นล่างนี ้โดยจ านวนเงินทนุที่จะน าไปใชโ้ดยประมาณ ไม่เกิน 300,000,000 บาท ระยะเวลาการใชเ้งิน 

ภายใน 12 เดือน 

5.1 เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและ

เสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบรษิัท  

5.2 เพื่อรองรับการด าเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเก่ียวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

รวมทัง้เพื่อใชล้งทนุในโครงการต่างๆ และเป็นแหล่งเงินทนุส าหรบัแผนการลงทนุในอนาคต ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิัทสามารถ

สรา้งฐานรายไดท้ี่มั่นคงและยั่งยืนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

5.3 เพื่อใชช้ าระคืนหนีเ้งินกูย้ืมของบรษิัท 

อย่างไรก็ตามจ านวนเงินท่ีจดัสรรและระยะเวลาที่จดัสรรสามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามสถานการณข์องการด าเนินงานและความ

เหมาะสม 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึน้จากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่ง  
ทางการเงิน เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจของบรษิัท เพื่อใหม้ีเงินเพียงพอในการด าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบรษิทั
ในอนาคต 

6.2 บรษิัทจะสามารถเพิ่มฐานะทางการเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแกรง่และเสถียรภาพฐานะทางการเงินจากการด าเนินงานปกติ
ในธุรกิจหลกั ธุรกิจเก่ียวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจของบรษิัท 

6.3 เพื่อใหบ้ริษัทมีความพรอ้มในการด าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสรา้งทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอใน
การด าเนินธุรกิจและในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบรษิัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิัทสามารถสรา้งฐานรายไดท้ี่
มั่นคงและยั่งยืนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1    เงินที่ไดจ้ากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในครัง้นี ้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสรา้งทางการเงินของบรษิัท นอกจากนี ้
บริษัทยังจะใชเ้งินดงักล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสรา้งรายไดแ้ละผลก าไร 
ให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี ้หากผลการด าเนินงานของบริษัทดีขึน้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไดร้บัประโยชนผ่์านทางการจ่ายเงิน 
ปันผลของบรษิัทใหก้บัผูถื้อหุน้ไดต้ามนโยบายการจ่ายเงินปันผล   

7.2    ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงาน  
สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผูถื้อหุน้ของบริษัท เริ่มตัง้แต่เมื่อไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพของบริษัทเป็นหุน้สามญัของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีไดจ้ดทะเบียนต่อ
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 



 

  

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

รายละเอียดอื่นใดที่จ  าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่ อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท  
พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 1) 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 วนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 15/2564 21 ตลุาคม 2564 
2 วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้

ครัง้ที่ 3/2564 (Record date) 
9 พฤศจกิายน 2564 

3 วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 24 พฤศจิกายน 2564 
4 จดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ

กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีที่ประชมุ
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564  

มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีน 
5 ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่นกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง ก าหนดขึน้ภายหลงัไดร้บัมติอนมุตัิจาก

ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้  
ครัง้ที่ 3/2564 

 
 
บรษิัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ  

 
บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 

-ประทบัตราบรษิัท- 
 
 
(หม่อมหลวงพรรณเพยีงเดือน สงัคหะพงศ)์ (นายธีระ กิตจิารุรตัน)์ 

    กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร         กรรมการ 
 
 

 

 


