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วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2565 

เรื่อง แจง้การค านวณราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตามที่บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดด้  าเนินการท าสญัญาออกหุน้กูแ้ปลงสภาพและไดเ้สนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ตามสัญญาการออก “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวไม่มีประกันของบริษัท พีพี  ไพรม์ จ ากัด 
(มหาชน) ดอกเบีย้รอ้ยละ 1 ครัง้ที่ 1/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” ใหแ้ก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) 
และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) เรียกรวมกันว่า “ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพฯ” ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2565 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพฯ แจง้ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ดงันี ้

หุน้กูแ้ปลงสภาพ
ระยะยาวของ

บรษิัท 

จ านวน
หุน้กู ้
(หน่วย) 

คงเหลือหุน้กูก้่อน
ใชสิ้ทธิครัง้นี ้
(หน่วย) 

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพในครัง้นี ้
(หน่วย) 

(18 กมุภาพนัธ ์2565) 

คงเหลือหุน้กูท้ี่ยงัไมใ่ชสิ้ทธิ 
(หน่วย) 

AO Fund AO Fund 
1 

รวม AO Fund AO Fund 
1 

รวม 

ครัง้ที่ 1/2565 20,000 10,000 - 10,000 10,000 - - - 

วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2565  

• AO Fund ใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวไม่มีประกันของบริษัท พีพี  ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 
ดอกเบีย้รอ้ยละ 1 ครัง้ที่ 1/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” ครบแลว้  

• AO Fund 1 แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวไม่มีประกันของบริษัท พีพี  ไพรม์ จ ากัด 
(มหาชน) ดอกเบีย้รอ้ยละ 1 ครัง้ที่ 1/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” จ านวน 10,000 หน่วย (10 ลา้นบาท) 
เป็นหุน้ทนุสามญั จ านวน 21,231,422 หุน้ 

• ราคาแปลงสภาพของ AO Fund 1 เท่ากับ 0.471 บาทต่อหุน้ ถือเป็นราคาแปลงสภาพที่ไม่ต  ่ากว่า รอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาด โดยราคาตลาดค านวณจากราคาเฉล่ียถ่วงน า้หนกัหุน้ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์ แห่งประเทศไทย 
ยอ้นหลงั 7-15 วนัท าการ  

ราคาเฉล่ียถ่วงน า้หนกัหุน้ของบรษิัท ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ ดงันี ้
วันที ่ จ ำนวนหุ้น มูลค่ำ (พนับำท) 

17/02/2022 23,567,601 11,865.03 

15/02/2022 3,700,145 1,926.33 
14/02/2022 6,445,201 3,388.55 
11/02/2022 3,767,921 2,006.66 



 

  

วันที ่ จ ำนวนหุ้น มูลค่ำ (พนับำท) 
10/02/2022 4,155,557 2,144.61 

09/02/2022 16,893,535 8,850.16 
08/02/2022 16,093,640 8,821.16 

Total 74,623,600 39,002.50 

ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้) = มลูค่าการซือ้ขายหุน้ 
ปรมิาณการซือ้ขาย 

=  39,002,500 
     74,623,600 

= 0.523 
รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (บาท/หุน้) = 0.471 

ดังนั้นราคาแปลงสภาพของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเท่ากับ 0.471 บาทต่อหุน้ จึงไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคา
ตลาด ไม่เขา้เงื่อนไขการหา้มขายหุน้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ไดร้บัหลักทรพัยแ์ปลงสภาพ (Silent Period) ตามประกาศ ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุรมิสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็น
หลักทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ซึ่งผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดร้บัหุน้ที่เกิดจากการแปลงสภาพในวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2565 
จ านวน 21,231,422 หุน้ คงเหลือหุน้รองรบัการแปลงสภาพ จ านวน 311,007,914 หุน้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
        ขอแสดงความนบัถือ 
            บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

          (นางสพุตัรา นาคมณฑนาคุม้) 
       ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

 
 
 
ส านกัเลขานกุารบรษิัท 
โทร. 02 029 1480 


