
 

  

PPPM/2565-015   

วนัท่ี  14 มีนาคม 2565 

เรื่อง แจง้วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 และงดจา่ยเงนิปันผล ประจ าปี 2564 และแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั

บรษิัท และการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบรษิัท (เพิ่มเติม) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
 
 บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้ใหท้ราบว่า ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2565 เมื่อวนัท่ี 11 
มีนาคม 2565 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติก าหนดวนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี ่29 เมษายน 2565 

เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่าน้ัน ตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนดเก่ียวกับการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ทัง้นี ้ส าหรบัรายละเอียดของขั้นตอนการใชง้านระบบการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสน์ัน้ บรษิัทจะแจง้ในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และเว็บไซต ์www.ppprime.co.th ต่อไป 

ทั้งนี ้บริษัทไดก้ าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2565 (Record Date) ในวันที่   
28 มีนาคม 2565 โดยมีวาระการประชมุดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
 

1) รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2564 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2564  
ของบรษิัท 

 
2) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผูถื้อหุน้สมควรอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี และ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถกูตอ้ง 

 
3) พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจ าปี 2564  

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจ าปี 2564 เนื่องจากผลการด าเนินงาน

ขาดทนุ  

 

 

http://www.ppprime.co.th/


 

  

 

4) พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ประจ าปี 2565 จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

 

1. นางน า้คา้ง   พึ่งทอง   กรรมการ 
2. พ.ต.ท. เธียรรตัน ์       วิเชียรสรรค ์        กรรมการอิสระ 
3. หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน    สงัคหะพงศ ์       กรรมการ 
 

   คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน มีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) รวมทัง้เป็นผูท้ี่มีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ ์ตลอดจนเขา้ใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่า
พอใจตลอดระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่ง  จึงเห็นว่าผูถื้อหุน้สมควรอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการ
ดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

 

5) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนวา่ผู้
ถือหุน้สมควรอนมุตัิคา่ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2565 
ในวงเงินไมเ่กิน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาท) คงเดิม โดยกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัคา่
เบีย้ประชมุ และไมม่ีสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ  รายละเอียดค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้มีดงันี ้ 

 

ต าแหน่ง 
ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาทต่อคร้ัง) 
คณะกรรมการบริษัท  

- ประธานกรรมการบรษิัท 15,000 
- กรรมการบรษิัท 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 

คณะกรรมการบริหาร  
- ประธานกรรมการบรหิาร 15,000 
- กรรมการบรหิาร 10,000 



 

  

 
 
 

6) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคลอ้งกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าผูถื้อหุน้สมควรอนมุตัิ
การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี ้จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู
เปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2565 รวมถึงผูส้อบบญัชี
ของบรษิัทย่อยดว้ย  

 

1. นายสง่า โชคนิติสวสัดิ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  11251 หรือ 
2. นางสาวรจนาถ  ปัญญาธนานศุาสตร ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  8435  หรือ 
3. นายกรรณ  ตณัฑวิรตัน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  10456  

 
นอกจากนี ้ยังมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจ าปี 2565 จ านวน 
2,300,000 บาท (สองลา้นสามแสนบาท) ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาเป็นเงินจ านวน 955,000 บาท หรือในอัตรารอ้ยละ 71   
ในขณะที่ค่าสอบบญัชีบริษัทย่อยมีจ านวน 2,500,000 บาท (สองลา้นหา้แสนบาท) ซึ่งสงูกว่าปีที่ผ่านมาเป็นเงินจ านวน 
624,000 บาท (หกแสนสองหมื่นส่ีพนับาท) หรือในอตัรารอ้ยละ 33.26  

 

 

 
 

 

 หมายเหต ุ ค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏิบตังิาน ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเดนิทาง ค่าล่วงเวลา ค่า
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าอาหารและที่พกั (ในกรณีที่ตอ้งเดินทางไปพกัคา้งคืน และ/หรือไปต่างจังหวดั หรือ 
ต่างประเทศ) จะเรียกเก็บตามจริง 

ต าแหน่ง 
ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาทต่อคร้ัง) 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 6,000 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 5,000 

คณะกรรมการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
- ประธานคณะกรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 6,000 
- กรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 5,000 

บริษัท 
ค่าสอบบัญชี (บาท) ค่าบริการอืน่ (บาท) 

A.M.T. 
ปี 2564 

PwC 
ปี 2565 

A.M.T 
ปี 2564 

PwC 
ปี 2565 

บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) 1,345,000  2,300,000  - - 

บรษิัทย่อย   1,876,000    2,500,000  100,000 200,000 

รวม 3,221,000 4,800,000  100,000 200,000 



 

  

 

7) พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับการประชุมรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผูถื้อหุน้สมควรอนมุตัิแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 24 ขอ้ 25  และขอ้ 32 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

การประชมุในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสต์ามสถานการณปั์จจุบนั โดยมีรายละเอียการแกไ้ขเพิ่มเติม
ดงันี ้ 

 
ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม ่

ขอ้ 24. ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมา
ประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึง
จะเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ี
ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธาน
กรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มี
รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลือกรรมการคนหนึง่เป็นประธาน
ในท่ีประชมุ 
          การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก
โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนเวน้แต่
กรรมการซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานใน
ที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
 

ขอ้ 24. ในการประชมุคณะกรรมการซึง่เป็นการประชมุ
ดว้ยตนเองหรือโดยการประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกสต์อ้งมี
กรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกวา่กึง่หน่ึงของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลือกรรมการคน
หน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 
          ในกรณีที่มีการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์การ
ด าเนินการจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่
กฎหมายก าหนด 
          การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก
โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนเวน้แต่
กรรมการซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานใน
ที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

ขอ้ 25. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการใหป้ระธาน
กรรมการหรือผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุ
โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือส่งมอบใหแ้ก่ผูร้บัหรือ
ตวัแทนของผูร้บัโดยตรงโดยระบวุนั เวลา สถานท่ีและ
กิจการท่ีจะประชมุไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อน
ประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือ
ประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและ
ก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

ขอ้ 25. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการใหป้ระธาน
กรรมการหรือผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุ
โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือส่งมอบใหแ้ก่ผูร้บัหรือ
ตวัแทนของผูร้บัโดยตรง โดยระบวุนั เวลา สถานท่ีและ
กิจการท่ีจะประชมุไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อน
ประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือ
ประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและ
ก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้ ทัง้นี ้ประธาน
กรรมการหรือผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายอาจก าหนดใหจ้ดัการ
ประชมุคณะกรรมการผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกสก์็ได ้ในกรณีที่



 

  

มีการประชมุคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์าร
ด าเนินการจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่
กฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการ
จดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ีวนัเวลา ระเบยีบ
วาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุ พรอ้ม
ดว้ยรายละเอยีดตามสมควร ใหร้ะบใุหช้ดัเจนว่า เป็นเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่
กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว 
และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า
เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าวนดั
ประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่
นอ้ยกวา่ 3 วนั 
           สถานท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึง่ ตอ้งอยู่ใน
ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ ส านกังานสาขา หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการ
จดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ีวนัเวลา ระเบยีบ
วาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุ พรอ้ม
ดว้ยรายละเอยีดตามสมควร ใหร้ะบใุหช้ดัเจนว่า เป็นเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่
กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว 
และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า
เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าวนดั
ประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่
นอ้ยกวา่ 3 วนั 
           การประชมุผูถื้อหุน้จะจดัประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และ
วิธีการตามที่กฎหมายก าหนด 
            สถานท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึง่ ตอ้งอยู่
ในทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ ส านกังานสาขา หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง  

 

8) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 135,000,000 บาท จาก 

ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,095,942,424 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 3,230,942,424 
บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติที่
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดปรากฏตาม
แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 1) 

 

9) พิจารณาอนุมัติ การแก้ ไขเพิ่ม เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  ข้อ  4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ 
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท รายละเอียดดงันี ้



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10) พิ จารณาอนุ มัติ การจัดสรรหุ้ นสา มัญเพิ่ มทุ นของบ ริษั ท เพื่ อ รอง รับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ 
แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผูถื้อหุน้สมควรอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทเพื่อรองรบัการออกและเสนอ

ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจ านวนไม่เกิน 135,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ไดจ้ัดสรรไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้กู้แปลงสภาพให้กับ 
Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) and Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่ งบุคคลดังกล่าวไม่ เป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับรษิัทตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั ที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 
เมื่อวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2564 (คิดเป็นรอ้ยละ 5.89 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท ณ วนัประชมุคณะกรรมการ
บริษัทวันที่ 11 มีนาคม 2565 และเมื่อรวมกับหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ PPPM-W4 จ านวน 521,742,996 หุ้น และ 
จ านวนหุน้ที่คงเหลือส าหรบัรองรบัการใชสิ้ทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จ านวน 287,367,253 หุน้ จะคิดเป็นรอ้ยละ 41 ซึ่งไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิัท ณ วนัประชมุคณะกรรมการบรษิัทวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 

โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพมีหลกัเกณฑด์งันี ้

- อตัราการแปลงสภาพ ค านวณไดจ้าก จ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยจ านวนหุน้สามญั แลว้คิดจุดทศนิยม 5 ต าแหน่ง 
โดยไม่ปรบัเศษขึน้ลง 

- ราคาแปลงสภาพ ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด และราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้
บรษิัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีผูถื้อหุน้
กูแ้ปลงสภาพจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กู ้ทัง้นีร้าคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัค านวณจากราคาปิดถ่วงน า้หนกัด้วยปรมิาณการ
ซือ้ขายในแต่ละวนัท าการติดต่อกนั แลว้คิดจดุทศนิยม 3 ต าแหน่ง โดยไม่ปรบัเศษขึน้ลง 
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 1) 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,230,942,424 บาท (สามพันสองรอ้ยสามสิบลา้นเกา้แสนส่ี           
หมื่นสองพนัส่ีรอ้ยยี่สิบส่ีบาท)  

 แบ่งออกเป็น 3,230,942,424 หุ้น (สามพันสองรอ้ยสามสิบล้านเก้าแสนส่ี
หมื่นสองพนัส่ีรอ้ยยี่สิบส่ีหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น  

 
 หุน้สามญั 3,230,942,424  หุ้น (สามพันสองรอ้ยสามสิบลา้นเก้าแสนส่ี

หมื่นสองพนัส่ีรอ้ยยี่สิบส่ีหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 



 

  

 
11) พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

นอกจากนี ้ ที่ประชมุอนมุตัิมอบอ านาจให ้ นางสพุตัรา นาคมณฑนาคุม้ เป็นผูม้ีอ  านาจภายในการด าเนินการใดๆที่
เก่ียวขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถงึการออกหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ การแกไ้ข เปล่ียนแปลงวนั เวลา สถานที่ 
รูปแบบ และรายละเอียดอื่นๆ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสมภายใตข้อ้จ ากดัของกฎหมาย  

อนึ่ง บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาบรรจใุนระเบียบวาระการประชมุ และเสนอ
ชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเป็นกรรมการบรษิัท ในระหว่างวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่
มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเรื่องที่จะบรรจไุวใ้น ระเบียบวาระการประชมุ และชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเป็นกรรมการบรษิัท  

 
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะสอบถาม หรือขอขอ้มลูเพิม่เตมิในเรื่องที่จะบรรจไุวใ้นระเบียบวาระการประชมุ ขา้งตน้ และ / 

หรือ เสนอแนะขอ้คิดเห็นอื่นใด สามารถส่งค าถาม และขอ้คดิเห็นเป็นการล่วงหนา้มายงั บรษิัทตามที่อยู่ดา้นล่าง หรือส่งเป็น
จดหมายอิเล็กทรอนิกสไ์ดท้ี่ ir@ppprime.co.th  

 
 

ส านกัเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน)  
486 โครงการพีเพิล พารค์ อาคาร E1 ชัน้ 3 

ถนนอ่อนนชุ แขวงอ่อนนชุ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพฯ 10250 

 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 

         บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 

                            (นางสพุตัรา นาคมณฑนาคุม้) 
                      ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 
 

 

ส านกัเลขานกุารบริษัท 

โทร. 02 029 148 

mailto:ir@ppprime.co.th


 

  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
(F53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่11 มีนาคม 2565 
 

ข้าพเจ้าบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  4/2565  
เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ดงัต่อไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 135,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,095,942,424 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 3,230,942,424 บาท บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 135,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อ
วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะ ดงันี ้ 

 
การเพิ่มทนุ ประเภทหลกัทรัพย ์ จ านวนหุ้น (หุน้) มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาทต่อหุน้) 
รวม (บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสิทธิ 

135,000,000  
- 

1.00 
- 

135,000,000  
- 

 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 ุ

เพื่อรองรบัการจดัสรร
เพิ่มเติมจากท่ีไดจ้ัดสรรไว้
เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ซึ่งเสนอขายใหแ้ก่ 
Advance Opportunities 
Fund (“AO Fund”) และ 
Advance Opportunities 

ไม่เกิน  
135,000,000 

หุน้ 

อตัราแปลง
สภาพ เท่ากบั 
จ านวนเงิน
ตน้ของหุน้กู้
แปลงสภาพท่ี
จะใชสิ้ทธิหาร

ไม่ต  ่ากว่า             
รอ้ยละ 90  

ของราคาตลาด  
(ราคาแปลงสภาพ) 

บรษิัทจะก าหนด
ภายหลงั  

โปรดพิจารณา            
หมายเหตดุา้นล่าง 

โปรดพิจารณา
หมายเหตขุอ้ 2-3 



 

  

จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม:ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้
และช าระเงนิค่าหุน้ 

หมายเหต ุ

Fund 1 (“AO Fund 1”) 
(โปรดพิจารณาหมายเหตุ
ขอ้ท่ี 1) 

ดว้ยราคา
แปลงสภาพ 

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. เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 135,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
3,095,942,424 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 3,230,942,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
135,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกและเสนอ
ขายตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการ
เพิ่มทนุ(F53-4) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 1) 

3. เ ห็นว่าผู้ ถื อหุ้นสมควรอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษั ทเพื่ อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
แปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

พิจารณาอนมุตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจ านวนไม่เกิน 135,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการจัดสรรเพิ่มเติมจากท่ีไดจ้ัดสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพใหก้ับ AO 
Fund และ AO Fund 1 ซึ่งบคุคลดงักล่าวไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัทตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ท่ีออกและเสนอ
ขายตามมติของท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 3/2564 เมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 (คิดเป็นรอ้ยละ 5.89 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษัทวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 และเมื่อรวมกับหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบั
การใชส้ิทธิของ PPPM-W4 จ านวน 521,742,996 หุน้ และ จ านวนหุน้ท่ีคงเหลือส าหรบัรองรบัการใชส้ิทธิของหุน้กู้แปลงสภาพ
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 จ านวน 287,367,253 หุน้ จะคิดเป็น
รอ้ยละ 41 ซึ่งไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทวันท่ี 11 
มีนาคม 2565)  



 

  

โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิของหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพมีหลกัเกณฑด์งันี ้

- อตัราการแปลงสภาพ ค านวณไดจ้าก จ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยจ านวนหุน้สามญั แลว้คิดจุดทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยไม่ปรบั
เศษขึน้ลง 

- ราคาแปลงสภาพ ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด และราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้บริษัทในตลาด
หลักทรพัยฯ์ ยอ้นหลังไม่นอ้ยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันท่ีผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิ
แปลงสภาพหุน้กู ้ทัง้นีร้าคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักค านวณจากราคาปิดถ่วงน า้หนักด้วยปริมาณการซือ้ขายในแต่ละวนัท าการติดต่อกัน 
แลว้คิดจดุทศนิยม 3 ต าแหน่ง โดยไม่ปรบัเศษขึน้ลง 

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (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 าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2565 ในวันที่  29 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ทั้งนี ้รายละเอียดของขั้นตอนการใชง้านระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์บริษัทจะแจง้ในหนังสือเชิญประชุม 
ผูถื้อหุน้ และเว็บไซตข์องบรษิัทต่อไป โดย 

 ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2565 

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

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้องและเงือ่นไขการขออนุญาต 



 

  

4.1 บริษัทจะจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  

กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 มีมติอนุมัติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน 

และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท 

4.2 บรษิัทจะขออนมุตัิต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขออนมุตัิใหร้บัหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ภายหลงัจากที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษัท (กรณีมีการใชสิ้ทธิ

ดงักล่าว) 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 

 การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ตามมติที่ประชุม

วิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีวัตถุประสงคก์ารใชเ้งินตามที่ระบุดา้นล่างนี ้โดยจ านวน

เงินทนุท่ีจะน าไปใชโ้ดยประมาณ ไม่เกิน 300,000,000 บาท ระยะเวลาการใชเ้งิน ภายใน 12 เดือน 

5.1 เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในบริษัท 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 ซึ่งจะช่วยเสริม สรา้งความแข็งแกร่ง 
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 

-ไม่มี- 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 วนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2565 11 มีนาคม 2565 
2 วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2565 (Record date) 
28 มีนาคม 2565 

3 วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 29 เมษายน 2565 
4 จดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ

กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีที่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  

มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีน 
 
 
บรษิัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ  
 

 
บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 

-ประทบัตราบรษิัท- 
 
 
          (นางสพุตัรา นาคมณฑนาคุม้)        (หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สงัคหะพงศ)์ 

    กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร                กรรมการ 
 

 


