
 

  

PPPM/2565-002 

วนัที่ 10 มกราคม 2565 

เร่ือง แจง้การค านวณราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
เรียน กรรมการและผูจ้ัดการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามที่บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดด้ าเนินการท าสัญญาออกหุ้นกู้แปลงสภาพและไดเ้สนอขายหุน้กู้
แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ตามสัญญาการออก “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของ  บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 
2/2564 ครบก าหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2567” ให้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities 
Fund 1 (“AO Fund 1”) เรียกรวมกันว่า “ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพฯ” ต่อมาเมื่อวนัที่ 10 มกราคม 2565 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพฯ แจง้ใช้
สิทธิแปลงสภาพ ดงันี ้

หุน้กูแ้ปลงสภาพ
ระยะยาวของ

บริษัท 

จ านวน
หุน้กู ้
(หน่วย) 

คงเหลือหุน้กู้ก่อน
ใชสิ้ทธิครัง้นี ้
(หน่วย) 

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพในครัง้นี ้
(หน่วย) 

(10 มกราคม 2565) 

คงเหลือหุน้กูท้ี่ยงัไม่ใช้สิทธิ 
(หน่วย) 

AO Fund AO Fund 
1 

รวม AO Fund AO Fund 
1 

รวม 

ครัง้ที่ 2/2564 50,000 50,000 15,000 15,000 30,000 10,000 10,000 20,000 

วนัที่ 10 มกราคม 2565  

• AO Fund แจง้ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ “หุน้กูแ้ปลงสภาพระยะยาวของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2564 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” จ านวน 15,000 หน่วย (15 ลา้นบาท) เป็นหุน้ทุนสามญั จ านวน 23,809,523 หุน้  

• AO Fund 1 แจ้งใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด  (มหาชน) ครั้งที่ 
2/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” จ านวน 15,000 หน่วย (15 ล้านบาท) เป็นหุ้นทุนสามัญ จ านวน 
23,809,523 หุน้  

• ราคาแปลงสภาพของ AO Fund และ AO Fund 1 เท่ากับ 0.63 บาทต่อหุ้น ถือเป็นราคาแปลงสภาพที่ไม่ต ่ากว่า 
รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดค านวณจากราคาเฉล่ียถ่วงน า้หนักหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 7-15 วนัท าการ  

ราคาเฉล่ียถ่วงน า้หนกัหุน้ของบริษัท ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ ดงันี ้
วันท่ี จ ำนวนหุ้น มูลค่ำ (พันบำท) 

07/01/2022 6,491,621 4,655.11 

06/01/2022 33,059,163 23,815.92 
05/01/2022 10,057,203 6,752.54 
04/01/2022 11,648,552 7,875.16 



 

  

วันท่ี จ ำนวนหุ้น มูลค่ำ (พันบำท) 
30/12/2021 9,112,200 6,245.36 

29/12/2021 17,449,545 11,420.33 
28/12/2021 22,085,515 15,804.57 

Total 109,903,799 76,568.99 

ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้) = มลูค่าการซือ้ขายหุน้ 
ปริมาณการซือ้ขาย 

= 76,568,990 
  109,903,799 

= 0.70 
รอ้ยละ 90 ของราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (บาท/หุน้) = 0.63 

ดงันัน้ราคาแปลงสภาพของวนัที่ 10 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 0.63 บาทต่อหุน้ จึงไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด 
ไม่เขา้เงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที่ไดร้ับหลักทรัพยแ์ปลงสภาพ (Silent Period) ตามประกาศ ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รบัหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับหุ้นที่ เ กิดจากการแปลงสภาพในวันที่  10 มกราคม 2565 จ านวน 
47,619,046 หุน้ คงเหลือหุน้รองรบัการแปลงสภาพ จ านวน 392,936,510 หุน้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
        ขอแสดงความนบัถือ 
            บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

          (นางสพุตัรา นาคมณฑนาคุม้) 
       ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

ส านกัเลขานุการบริษัท 
โทร. 02 029 1480 


