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PPPM/2565-030 

วนัท่ี 11 เมษายน 2565 

เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การออกและเสนอขาย PPPM-W5 ซึ่งจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้และไดร้บั
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดัสรรใหก้ับผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และก าหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 (แกไ้ขเพิ่มเติมครัง้ที่ 2) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย       1.  สรุปรายละเอยีดเบือ้งตน้ของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท  
 พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) รุน่ที่ 5 (PPPM-W5) ซึ่งจดัสรรใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรร
 หุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดัสรรใหก้บัผู ้       
ถือหุน้ที่จะท าใหบ้รษิัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) 

 2.   แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
3. สารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้

โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และการออกและเสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (PPPM-
W5) 

บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2565 เมื่อวันที่  
8 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดที่ส  าคญั สรุปไดด้งันี ้

1. มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจ านวน 10,719,376,743 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,230,942,424 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 13,950,319,167 บาท โดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 10,719,376,743 หุน้ 
มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

(1) เพื่อการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดัสรรใหก้ับผูถื้อ
หุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จ านวนไม่เกิน 8,517,598,284 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท 

(2) เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุน่ที่ 5 (PPPM-W5) จ านวนไม่เกิน 
1,419,599,714 หุน้  มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ที่จะออกและจดัสรรใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้และไดร้บั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้รษิัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 
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(3) เพื่อรองรบัการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด 
(มหาชน) รุน่ท่ี 4 (PPPM-W4) จ านวนไม่เกิน 652,178,745 หุน้  

(4) เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 ประชมุเมื่อวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จ านวน 130,000,000 หุน้ 

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 2) 

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบรษิัท ดงันี ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีอ านาจพิจารณา
ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทนุและการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณห์
สนธิดงักล่าว ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค าหรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ หนงัสือบรคิณหส์นธิ 
และ/หรือ ค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อใหป้ฏิบัติใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจด
ทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนเขา้เป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการน าส่งขอ้มูลเอกสารหลักฐานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่  5 (“PPPM-W5” หรือ “ใบส าคัญแสดง

สิทธิ”) ในจ านวนไม่เกิน 1,419,599,714 หน่วย (หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 59.4 ของทุนช าระแลว้ของบรษิัท ณ วนัประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2565 เมื่อวนัที่ 8 เมษายน 2565 และเมื่อรวมกับจ านวนหุน้ที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด  และใบส าคัญแสดงสิทธิ  PPPM-W4 ของบริษัทจ านวน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 13,950,319,167 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้า
รอ้ยห้าสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่ง
รอ้ยหกสิบเจ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 13,950,319,167 หุน้ (หนึ่งหมื่นสามพันเกา้รอ้ย
หา้สิบลา้นสามแสนหนึ่งหมื่นเกา้พนัหนึ่งรอ้ยหก
สิบเจ็ดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุน้สามญั 13,950,319,167 หุน้ (หนึ่งหมื่นสามพันเกา้รอ้ย

หา้สิบลา้นสามแสนหนึ่งหมื่นเกา้พนัหนึ่งรอ้ยหก
สิบเจ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (- หุน้) 
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1,625,002,964 หุน้ รวมเป็นจ านวน 3,044,602,678 หุน้ จะคิดเป็นรอ้ยละ 27.92 ซึ่งไม่เกินรอ้ยละ 50 ของทุนช าระ
แลว้ของบริษัท ณ วนัดงักล่าว) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 6 หุน้สามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการค านวนตามอตัราการจัดสรรใหปั้ดเศษนั้นทิง้) โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดงักล่าวมีอายุ 1 ปี นบัจากวนัที่ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ
หุน้สามญั 1 หุน้ และก าหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 0.10 บาทต่อหุน้ (ยกเวน้กรณีมีการปรบัราคาใชสิ้ทธิ) 

นอกจากนี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2564 บริษัทจึงอาจก าหนดราคาใชสิ้ทธิ PPPM-W5 ของบริษัทต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องบริษัทได ้
โดยราคาใช้สิทธิ PPPM-W5 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต ่ากว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัท
จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนก าหนดว่าบริษัทซึ่ง
ด าเนินการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งปี ถา้ปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุน้ต ่ากว่ามลูค่าหุน้ที่จดทะเบียนไวก้็
ได ้แต่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้และก าหนดอตัราส่วนลดไวแ้น่นอน) 

โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของ
บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) รุน่ที่ 5 (PPPM-W5) ซึ่งจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (สิ่งทีส่่งมาด้วย 1) 

ในการนี ้บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดง
สิทธิในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 (Record Date) ทั้งนี ้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากตอ้งรอการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

นอกจากนี ้มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรอืกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท และ/หรอืบคุคลที่
ไดร้บัมอบหมายโดยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท เป็นผูม้ีอ  านาจในการ
ก าหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(PPPM-W5) ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควรและภายใตก้รอบอ านาจที่กฎหมายก าหนด อาทิ การจดัสรรและวนัออก
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นตน้ รวมทัง้มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออก
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดท้กุประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการติดต่อ จดัท าหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ  ที่
จ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียน
เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ตลอดจนด าเนินการขอ
อนญุาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง เป็นตน้ 

4. มีมติอนุมตัิใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุของบรษิัท จ านวนไม่เกิน 10,719,376,743 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันี ้

4.1 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถื้อ
หุน้ท่ีจะท าใหบ้รษิัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 
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จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 8,517,598,284 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่ใน
การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนี ้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต ้และประเทศอื่น
ใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ในอตัราส่วนการจดัสรร 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 3 หุน้สามญัเพิ่มทุน กรณีที่มี
เศษของหุน้ที่เกิดจากการค านวณให้ปัดเศษของหุน้นั้นทิง้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.1 บาท คิดเป็น
มลูค่าการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 851,759,828.40 บาท  

ทั้งนี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิน้สุด ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจึงอาจก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต ่ากว่ามูล
ค่าที่ตราไวข้องบรษิัทได ้โดยบรษิัทจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ. บรษิัทมหาชน (มาตรา 52 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนก าหนดว่าบริษัทซึ่งด าเนินการมาแลว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามี การ
ขาดทนุจะเสนอขายหุน้ต ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไวก้็ได ้แต่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้
ถือหุน้และก าหนดอตัราส่วนลดไวแ้น่นอน) 

ในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทในครัง้นี ้จะเป็นการเสนอขายหุน้
สามญัตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการค านวณ ใหปั้ดเศษ
ของหุ้นดังกล่าวทิ ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมี สิท ธิจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได ้
(Oversubscription) โดยที่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะไดร้บัการจัดสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วน
ทัง้หมดแลว้เท่านัน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในรอบแรก บรษิัทจะจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุที่เหลืออยู่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสดัส่วนการถือหุน้
ของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ไดร้บัจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
บริษัทจะด าเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือ
จนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนดงักล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถ
จดัสรรไดเ้นื่องจากเป็นเศษหุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทนุที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (ตามสดัส่วนการถือหุน้) 
ในรอบแรกมีจ านวนมากกว่า หรือเท่ากับจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกิน
กว่าสิทธิ บรษิัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระ
ค่าหุน้ครบถว้นแลว้ทกุรายตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

(2) ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทนุที่เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม (ตามสดัส่วนการถือหุน้) 
ในรอบแรกมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 
บรษิัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุท่ีเหลือดงักล่าว ตามขัน้ตอนดงันี ้
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(ก) จดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนที่ เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผู้ถือหุน้ที่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคณูดว้ยจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือ ซึ่งจะเท่ากบัจ านวน
หุน้ท่ีผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแตล่ะรายมสิีทธิที่จะไดร้บัการจดัสรร (ในกรณีที่มี
เศษหุ้นจากการค านวณให้ปัดทิง้) ทั้งนี ้จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะไดร้บัการ
จดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายไดจ้องซือ้และช าระค่า
หุน้ครบถว้นแลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือภายหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (2)(ก) ขา้งตน้
แลว้ บริษัทจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยงัไม่ไดร้บัการ
จดัสรรให้ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้ (2)(ก) ข้างตน้ 
จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี ้ จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รบัการ
จดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายไดจ้องซือ้และช าระค่า
หุน้ครบถว้นแลว้ 

ในกรณีที่มีหุน้สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ 
และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ในการเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน 
บริษัทอาจเสนอขายหุน้ส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนญุาตให้
บรษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั โดยบคุคลในวงจ ากดัดงักล่าวจะตอ้งไม่
เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยราคา
เสนอขายจะตอ้งไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดใหค้ านวณจากราคาซือ้ขายถัว
เฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้บรษิัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 
7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุน้ โดยราคาที่น ามาถัวเฉล่ีย
ดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉล่ียของการซือ้ขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี ้ วันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น ต้อง
ยอ้นหลงัไม่เกินกว่า 3 วันท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด และราคาเสนอขายหุน้ใหก้ับ 
บคุคลในวงจ ากดัจะตอ้งไม่ต  ่ากว่าราคาเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิน้สดุ ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2564 บริษัทจึงอาจก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้
ของบรษิัทได ้โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บรษิัท
มหาชนก าหนดว่าบริษัทซึ่งด าเนินการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งปี ถา้ปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุน้
ต ่ากว่ามูลค่าหุน้ที่จดทะเบียนไวก้็ได ้แต่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้และก าหนดอตัรา
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ส่วนลดไวแ้น่นอน) ในการนี ้บรษิัทก าหนดราคาเสนอขายหุน้ที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายไม่ต ่ากว่า 0.1 บาทต่อหุน้ 

นอกจากนี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ใหม้ีอ  านาจพิจารณาก าหนดเงื่อนไข 
ราคาเสนอขายและรายละเอียดในการด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดงักล่าว 
เช่น การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ การสรร
หานักลงทุน การเปล่ียนแปลงรายชื่อและจ านวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร รวมถึงเปล่ียนแปลง หรือเพิ่ม
รายละเอียดในการจัดสรร และมีอ านาจก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อใหบ้ริษัทไดร้บัประโยชนส์ูงสุด และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมาย 
และ/หรือกฎหรือระเบียบที่ เก่ียวข้องกับส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากนัน้ ในกรณีที่เป็นการจดัสรรหุน้ท่ีเหลือจากการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของผูถื้อหุน้เดิมใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากัดใหบ้ริษัทสามารถด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อนายทะเบียน
บรษิัทมหาชนจ ากดัไดเ้ป็นคราวๆ ตามการช าระเงินของบคุคลที่ไดร้บัการจดัสรรในแต่ละคราว 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่จองซือ้เกนิกว่าสิทธิใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดมิขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่
ท าใหผู้ถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุน้ของบริษัทในลกัษณะที่เข้าข่ายตอ้งท าค าเสนอ
ซือ้หลักทรพัยท์ั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ หรือลกัษณะ
ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างดา้วตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบัน
อนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้อยู่ในบรษิัทไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของ
บรษิัท 

ทัง้นี ้บรษิัทอาจสงวนสิทธ์ิที่จะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทรายใด ๆ  
หากการด าเนินการดงักล่าวนัน้จะท าให ้หรืออาจท าใหบ้รษิัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรอืไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้นี ้ในการนี ้
บรษิัทไดพ้ิจารณาวา่จะไม่เสนอขายหรอืจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนีใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้ในประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งหากมี
ประเทศอื่นเพิ่มเติม บรษิัทจะแจง้ใหท้ราบผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยต์่อไป ทัง้นีใ้หร้วมถึงจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ และการจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

อนึ่ง หากมีหุน้สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 
และการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ และการจัดสรรหุน้ที่เหลือดังกล่าวใหแ้ก่บุคคลใน
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วงจ ากัด (Private Placement) ตามที่ระบุขา้งตน้แลว้ ใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิ
การลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทโดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายต่อไป 

นอกจากนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทมมีติอนมุตัิก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และ
ก าหนดวนัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทในช่วงระหว่าง วนัท่ี 13 - 17 มิถนุายน 2565 อย่างไรก็ดี 
สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรอการอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565  

ในการนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการมอบ
อ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่
ไดร้บัมอบหมายโดยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบรษิัท มีอ านาจ
ในการด าเนินการที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการเพิ่มทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัท ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเรื่องดงัต่อไปนี ้

(ก) ก าหนดหรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้ การช าระเงินค่าหุน้ วิธีการ
เสนอขาย อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น
ใดที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

(ข) ลงนามในแบบค าขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรอง
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง การติดต่อ และ/หรือ การรบัเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ
หน่วยงานใดๆ ที่ เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(ค) ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PPPM-W5 

จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  1,419,599,714 หุ้น มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบั
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท รุน่ท่ี 5 (PPPM-W5) ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยไม่
คิดมลูค่า (ศนูยบ์าท) ในอตัราจดัสรร 6 หุน้สามญัเพิม่ทนุต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษ
จากการค านวนตามอตัราการจดัสรรใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดยใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุ 1 ปี นบั
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จากวนัท่ีไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 
หุน้ และก าหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 0.1 บาทต่อหุน้ (ยกเวน้กรณีมีการปรบัราคาใชสิ้ทธิ) 

ทัง้นี ้จ านวนหุน้ที่จัดสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ PPPM-W5, PPPM-W4 และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท รวมแลว้เป็นจ านวน 3,044,602,678 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 27.92 
ของทุนช าระแลว้ของบริษัท ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษัท วนัท่ี 8 เมษายน 2565 ซึ่งไม่เกินรอ้ยละ 
50 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัท ณ วนัดงักล่าว 

นอกจากนี ้เนื่องจากบรษิัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทจึงอาจก าหนดราคาใชสิ้ทธิ PPPM-W5 ของบรษิัทต ่ากว่ามลูค่าที่ตรา
ไวข้องบริษัทได ้โดยราคาใชสิ้ทธิ PPPM-W5 (ไม่ว่าจะมีการปรบัสิทธิหรือไม่) จะตอ้งไม่ต ่ากว่า 0.01 
บาทต่อหุน้ โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบัติตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนก าหนดว่าบริษัทซึ่งด าเนินการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งปี ถา้ปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขาย
หุน้ต ่ากว่ามลูค่าหุน้ที่จดทะเบียนไวก้็ได ้แต่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้และก าหนด
อตัราส่วนลดไวแ้น่นอน) 

4.3 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ PPPM-W4 

จดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 652,178,745 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการ
ปรบัอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 
รุน่ท่ี 4 (“PPPM-W4”) เนื่องจากการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีเสนอ
ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาในครัง้นีม้ีราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ค านวณได้จาก
จ านวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่ หักดว้ยค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด ตาม
ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัของบรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) รุน่ท่ี 4 (“ข้อก าหนดสิทธิ PPPM-W4”) 

ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ PPPM-W4 โดยที่การปรบัสิทธิ PPPM-W4 ค านวณจากราคาตลาดต่อ
หุน้สามัญของบริษัท โดยก าหนดไวเ้ท่ากับ มลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัของบริษัททั้งหมดในแต่ละวัน  
หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบรษิัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นวนัดงักล่าว ยอ้นหลงั
ในระหว่างระยะเวลา 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการซือ้หุน้
สามญัออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครื่องหมาย XR) 

บรษิัทก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวนัที่ 23 
พฤษภาคม 2565 ดังนั้น วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศเครื่องหมาย XR คือวันที่  20 
พฤษภาคม 2565 
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ณ วนัท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ราคาตลาดส าหรบัการค านวณการปรบัสิทธิ PPPM-W4 ยงัมีความ
ไม่แน่นอน โดยบริษัทไดเ้สนอใหม้ีการจดัสรรหุน้ จ านวน 1,173,921,741 หุน้ เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิ 
PPPM-W4 โดยค านวณจากสถานการณท์ี่อาจเป็นไปได ้ทัง้นี ้ในกรณีที่จ  านวนหุน้ ที่เสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อจดัสรรส าหรบัการปรบัสิทธิ PPPM-W4 ไม่เพียงพอ บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้เพื่อใหอ้นุมตัิการเพิ่มทุน และจัดสรรหุน้เพิ่มเติมเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
PPPM-W4 ต่อไป 

4.4 จดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตาม
มติของที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 ประชมุเมื่อวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2564  

จดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติม ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจ านวนไม่เกิน 130,000,000 หุน้  
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกและเสนอ
ขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  3/2564 ประชุมเมื่ อวันที่  24 พฤศจิกายน 2564  
โดยราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาด
ค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่
นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั  

นอกจากนี ้เนื่องจากบรษิัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิน้สดุ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจึงอาจก าหนดราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพต ่ากว่ามลูค่าที่
ตราไวข้องบริษัทได้ โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่าจะมีการปรบัสิทธิหรือไม่) 
จะต้องไม่ต ่ากว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
(มาตรา 52 พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนก าหนดว่าบรษิัทซึ่งด าเนินการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งปี ถา้ปรากฏว่า
มีการขาดทุนจะเสนอขายหุน้ต ่ากว่ามูลค่าหุน้ที่จดทะเบียนไวก้็ได ้แต่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้และก าหนดอตัราส่วนลดไวแ้น่นอน) 

ทัง้นี ้รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตาม
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้โดยไม่จัดสรรใหก้ับผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด 
(มหาชน) รุ่นที่ 5 (PPPM-W5) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) รุน่ท่ี 5 (PPPM-W5) ซึ่งจดัสรรใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือ
หุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะท าให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public 
Offering) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 1) 
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5. มีมติอนุมัติก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ใน
รูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date) ในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท 
พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 5 (PPPM-W5) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทที่จองซือ้และ
ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 
โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้รษิัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดงันี ้(1) เพื่อออกและเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดัสรรใหก้ับผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทมี
หน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
PPPM-W5 (3) เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ PPPM-W4 และ (4) เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 ประชมุเมื่อวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

นอกจากนี ้สืบเนื่องจากสถานการณโ์รคติดต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ
อนมุตัิการมอบหมายอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรอืกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบรษิัท และ/
หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายโดยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท มี
อ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งรวมถึงการออก 
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 การก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนั เวลา สถานที่ และ
รายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจ าเป็นหรือสมควร ภายใตก้รอบของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
       ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 

       
 (นางสพุตัรา นาคมณฑนาคุม้) 
 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ส านกัเลขานกุารบรษิัท 

โทร. 02-029-1480 



 

สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  
พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที ่5 (PPPM-W5) ซ่ึงจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทีจ่องซือ้และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนทีอ่อกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นทีจ่ะท าให้บริษัท

มีหน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

ผูอ้อกและเสนอขาย
หลกัทรพัย ์

บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ชื่อของใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) รุน่ที่ 5 (“PPPM-W5” 
หรือ “ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ชนิดระบชุื่อผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 1,419,599,714  หน่วย 

ทั้งนี ้ การออกและเสนอขาย PPPM-W5 จะด าเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 แลว้ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมลูค่า) 

วิธีการจดัสรร บริษัทจะออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้และได้รับ
จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยไม่คิดมลูค่า (ศูนย์
บาท) ในอัตราจัดสรร 6 หุน้สามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจาก
การค านวนตามอตัราการจดัสรรใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

โดยบริษัทจะออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ในวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ (Record 
Date) ในวนัที่ 23 พฤษภาคม 2565 

ในกรณีที่การค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายที่จะไดร้ับการจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PPPM-
W5 ดงักล่าวมีเศษของหุน้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ จากการค านวณ (หากมี) ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีที่มี
เศษใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคัญแสดง
สิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดังกล่าว ซึ่งจะท าใหค้งเหลือใบส าคัญแสดงสิทธิในจ านวนเท่าที่จัดสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดล้งตวั 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัรา
การใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขในการปรบัสิทธิตามที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของ  
ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั 
(มหาชน) รุน่ที่ 5 (“ข้อก าหนดสิทธิ”) 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 



 

หัวข้อ รายละเอียด 

ราคาการใชสิ้ทธิ 0.1 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขในการปรบัสิทธิตามที่ระบุไว้
ในขอ้ก าหนดสิทธิ 

ทัง้นี ้เนื่องจากบรษิัทมีขาดทนุสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ สิน้สดุ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจึงอาจก าหนดราคาใชสิ้ทธิ PPPM-W5 ของบริษัทต ่ากว่ามลู
ค่าที่ตราไวข้องบรษิัทได ้โดยราคาใชสิ้ทธิ PPPM-W5 (ไม่ว่าจะมีการปรบัสิทธิหรือไม่) จะตอ้งไม่
ต ่ากว่า 0.01 บาทต่อหุน้ โดยบรษิัทจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บรษิัทมหาชน (มาตรา 
52 พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนก าหนดว่าบรษิัทซึ่งด าเนินการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงปี ถา้ปรากฏว่ามี
การขาดทุนจะเสนอขายหุน้ต ่ากว่ามูลค่าหุน้ที่จดทะเบียนไวก้็ได ้แต่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้และก าหนดอตัราส่วนลดไวแ้น่นอน) 

วนัออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดร้บั
มอบหมายโดยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท เป็นผูม้ี
อ  านาจในการก าหนดวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะก าหนดเมื่อบริษัทไดร้บัอนุมตัิจากที่
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 แลว้ 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  1 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบรษิัทจะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงั
การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิและ
ก าหนดการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได ้2 ครัง้ โดยวนัใชสิ้ทธิครัง้แรก
คือวนัท าการสดุทา้ยของเดือนมกราคม 2566 และวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยคือวนัท่ีใบส าคญัแสดง
สิทธิมีอายุครบ 1 ปี ทั้งนี ้ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของบริษัท หรือตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้วนัใชสิ้ทธิ
ดงักล่าว 

โดยใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิ้ทธิหรือไม่ถูกใชสิ้ทธิในวันก าหนดการใชสิ้ทธิใด ๆ 
สามารถสะสมเพื่อน าไปใชสิ้ทธิไดใ้นวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ต่อ ๆ ไปตลอดอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ ใบส าคญัแสดงสิทธิใด ๆ ที่ยงัไม่
ถกูใชสิ้ทธิจะถกูยกเลิกและสิน้ผลไป 

ระยะเวลาการแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ ก่อนวนัก าหนดการใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วันก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัท ใหเ้ล่ือนวัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิดังกล่าวเป็นวันท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วันก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ดังกล่าว 
ยกเว้นการแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 
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การไม่สามารถยกเลิกการแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

เมื่อผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้ 
เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบรษิัท 

ระยะเวลาเสนอขาย เสนอขายใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปี นบัจากวนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิการออกและเสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม
ของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายโดยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ี
อ  านาจลงนามของบรษิัท เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป 

จ านวนหุน้สามญัที่จดัสรรไว้
เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 1,419,599,714 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ทัง้นี ้จ านวนหุน้ที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ PPPM-W5, PPPM-W4 และการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้หมดของบริษัท รวมแลว้เป็นจ านวน 3,044,602,678 หุน้ คิดเป็น
รอ้ยละ 27.92 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 8 เมษายน 
2565 ซึ่งไม่เกินรอ้ยละ 50 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัท ณ วนัดงักล่าว 

วิธีการค านวณสดัส่วนหุน้สามญัที่รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ: 

  =จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรบัการใชสิ้ทธ์ิ PPPM-W5, PPPM-W4 และการใชสิ้ทธ์ิแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้หมด (3,044,602,678 หุน้) / ทนุช าระแลว้ของบรษิัท ณ วนั
ดงักล่าว (2,388,118,205+8,517,598,284)  

 = รอ้ยละ 27.92 

นายทะเบยีนของใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือผูท้ี่ไดร้บัแต่งตัง้โดยชอบ ใหท้ าหนา้ที่
เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ตลาดรองของใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัที่
เกิดจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิทธิและผลประโยชนอ์ื่น ๆ หุน้สามัญที่ออกตามการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับหุน้สามญัของ
บรษิัทที่ออกไปก่อนหนา้นีท้กุประการ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้  (Rights 
Offering)  ควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวเดียวกัน  
มีรายละเอียดดงันี ้



 

หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง

ของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)  

         = 1-[จ านวนหุน้สามญัเดิมที่ช  าระมลูค่าแลว้ทัง้หมด/(จ านวนหุน้สามญัเดิมที่ช  าระมลูคา่
แล้วทั้งหมด+(จ านวนหุ้นสามัญที่จะออกใหม่  RO+จ านวนหุ้นสามัญที่จออกใหม่  
PPPM-W5)] 

= 1-[2,839,199,428/(2,839,199,428+(8,517,598,284+1,419,599,714))] 

รอ้ยละ 77.78 

2. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)   

= (ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญั 15 วนัท าการ-[(ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของ
หุน้สามญั 15 วนัท าการ*จ านวนหุน้สามญัเดิมที่ช  าระมลูคา่แลว้ทัง้หมด)+(ราคาเสนอ
ขาย 0.10 บาท*จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่RO+PPPM-W5)]/(จ านวนหุน้สามญัเดิมที่
ช  าระมลูค่าแลว้ทัง้หมด+จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่RO+PPPM-W5))/ราคาถวัฉล่ียถ่วง
น า้หนกัของหุน้สามญั 15 วนัท าการ 

={0.3786-
[(0.3786*2,839,199,428)+(0.10*(8,517,598,284+1,419,599,714))]/(2,839,199,428
+(8,517,598,285+1,419,599,714)}/0.3786 

รอ้ยละ 57.23 

3.  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution หรือ 

EPS. Dilution) 

ไม่สามารถค านวณไดเ้นื่องจากบรษิัทมีผลขาดทนุจากด าเนินงานในปี 2654 

เหตใุนการออกหุน้ใหมเ่พื่อ
รองรบัการปรบัสิทธิ 

เมื่อมีการด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และอัตราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขในการปรบัสิทธิ
ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณต์ามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ฉบบั
ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 (แกไ้ขเพิ่มเติม) 

การปรบัสิทธิใบส าคญั 

แสดงสิทธิ 

บริษัทจะต้องด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตกุารณห์น่ึง ดงัต่อไปนี ้

(ก) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการ
รวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 



 

หัวข้อ รายละเอียด 

(ข) เมื่อบริษัทไดเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจ ากัดในราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ซึ่งต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท 

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั) โดยที่ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อ
รองรบัสิทธิดงักล่าวต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท  

(ง) เมื่อบรษิัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท  

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 80 ของก าไรสทุธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินไดข้องบริษัท ส าหรับการด าเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบญัชีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานหรือก าไรสะสม 
ส าหรบังบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตกุารณใ์ด ๆ อนัท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอ์ัน
พึงไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณใ์ด ๆ 
นั้นไม่ไดก้ าหนดอยู่ในขอ้ (ก) - (จ) บริษัทจะพิจารณาเพื่อก าหนดการเปล่ียนแปลงราคา
การใชสิ้ทธิ และอัตราการใชสิ้ทธิใหม่ (หรือปรบัจ านวนหน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ แทน
อตัราการใชสิ้ทธิ) อย่างเป็นธรรม  

ทั้งนี ้ ค  าจ ากัดความ สูตรการค านวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติม  
อื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะไดร้ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิฯ 

ทัง้นี ้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบรษิัท และ/หรือบุคคล
ที่ไดร้บัมอบหมายโดยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท 
เป็นผู้พิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่ น ๆ ที่ เ ก่ียวข้องในการปรับหรือการ
เปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ 
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วตัถปุระสงคข์องการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และ
ประโยชนท์ี่บรษิัท จะพึงไดร้บั
จากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุในครัง้นี ้

วตัถุประสงคแ์ละแผนการใชเ้งินทุนจากการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญั

แสดงสิทธิ 

1. เพื่อรองรบัการด าเนินงานปกติในธุรกิจหลกั ธุรกิจเก่ียวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยาย

ธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งเพื่อใชล้งทุนในโครงการต่างๆ และเป็นแหล่งเงินทุน

ส าหรบัแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทสามารถสรา้งฐานรายไดท้ี่มั่นคงและ

ยั่งยืนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

2. บริษัทมีความประสงคท์ี่จะใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัการ

จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ดงันัน้ บรษิัทจึงด าเนินการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ

ในครั้งนี ้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ

สามารถใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้เมื่อถึงก าหนดการใช้สิทธิตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดหรือไดร้บัผลตอบแทนจากใบส าคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

ประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะพึง
ไดร้บัจากการเพิม่ทนุ 

นโยบายเงนิปันผล 

หากผู้ถือหุ้นที่ไดร้บัการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ไดใ้ช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญจะท าใหม้ี

เงินทุนหมนุเวียนเขา้มาสู่บริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัจะใชเ้งินดงักล่าวในการลงทุน อนัจะช่วย

เสริมสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรใหก้ับบริษัทในอนาคต ทั้งนี ้หากบริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดี  

ผูถื้อหุน้จะไดร้บัเงินปันผลตามนโยบายจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะของ

บรษิัทหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ขาดทนุสะสม เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ 

ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกว่าอตัราที่ก าหนด

ขา้งตน้ได ้โดยขึน้อยู่กับความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยาย

ธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี ้มติของคณะกรรมการ

บริษัทที่อนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่

เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจอนมุัติใหจ้่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลได ้และจะด าเนินการรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบในการประชมุต่อไป 
สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ไดใ้ชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท จะมีฐานะเป็นผูถื้อ
หุน้ของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุน้สามญัของบริษัท ไดจ้ดแจง้ชื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทนุช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเขา้รว่ม
ประชมุผูถื้อหุน้และสิทธิในการไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมนอกเหนือจากการไดร้บัปันผล 
ทัง้นีแ้ลว้แต่ฝ่ายบรหิารของบรษิัทจะก าหนด 



 

หัวข้อ รายละเอียด 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดร้บั
มอบหมายโดยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท เป็นผูม้ี
อ  านาจในการก าหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ (PPPM-W5) ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้กรอบ
อ านาจที่กฎหมายก าหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นตน้ 
รวมทัง้มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิ ไดทุ้กประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการติดต่อ จดัท าหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ  ที่
จ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตลอดจน
ด าเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง เป็นตน้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

เหตุผล ความจ าเป็น และ
ความสมเหตุสมผลของการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการ
ออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใน
ครัง้นีเ้ป็นทางเลือกในการจดัหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตวั รวดเร็วในการระดมทุน 
ทั้งนี ้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเตรียมความพรอ้มและเพิ่มความ
แข็งแกร่งดา้นการเงินของบริษัท และเพื่อใหบ้ริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินส าหรบัใชใ้นการ
ด าเนินธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการด าเนินธุรกิจของบริษัท  รวมทั้ง
บริษัทสามารถน าเงินไดม้าสรา้งรายไดจ้ากการลงทุนและการพฒันาธุรกิจของบริษัท และ/หรือ 
ลงทนุในธุรกิจหรือโครงการใหม่ที่เก่ียวเนื่องหรือสนบัสนนุธุรกิจที่ด  าเนินงานอยู่ในปัจจบุนั ซึ่งจะ
สรา้งผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากนี ้การระดมทุนในครัง้นีย้ัง
ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบริษัทและผูถื้อหุน้ที่จองซือ้และ/หรือไดร้บัการจดัสรร ตามรายละเอียดที่
ระบไุวแ้บบรายงานการเพิ่มทนุ (สิ่งทีส่่งมาด้วย 2)  

ทัง้นี ้บรษิัทคาดว่าการด าเนินงานของบรษิัทในอนาคตน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ แมว้่าจะไม่
มีการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้จ านวน นอกจากนี ้หากมีความจ าเป็นบริษัทอาจมีการ
ออกเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือบุคคลในวงจ ากัดซึ่งถือเป็นอีกทางเลือก
หนึ่ง ทัง้นี ้บรษิัทจะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานัน้ประกอบการตดัสินใจอีกครัง้หนึ่ง 

ความเป็นไปไดข้องแผนการใช้
เงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเพื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียน และรองรบัการขยายธุรกิจ
เพิ่มเติมในอนาคตเมื่อมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ หากบริษัทไม่ไดร้บั
เงินจากการเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะส่งผลใหบ้ริษัทอาจสญูเสียโอกาสในการด าเนินธุรกิจและขยาย
ธุรกิจตามแผนธุรกิจของบรษิัทในอนาคต 

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้
ต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษัทตลอดจนฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของ

การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทโดยการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จะเป็นการ
เพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสรา้งทางการเงิน การเตรียมความพรอ้ม และสรา้งความ
ยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ดี หากบริษัทไดร้บัเงินจากการเพิ่ม
ทุนในจ านวนนอ้ยกว่าที่คาดไว ้แผนการใชเ้งินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุนอาจเปล่ียนแปลงจากที่



 

หัวข้อ รายละเอียด 

บริษัทอันเนื่องมาจากการ
เพิ่มทนุ   

กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการ
ประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัท 

ค ารบัรองของกรรมการ  ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนข์องบรษิัทในเรื่องที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ หากการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวก่อใหเ้กิด
ความเสียหายแก่บริษัท ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องรอ้งเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าว
แทนบรษิัทไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และหากการ
ไม่ปฏิบตัิหนา้ที่นัน้เป็นเหตุใหก้รรมการหรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ 
ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบรษิัทไดต้ามมาตรา 89/18 
แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 

 
บรษิัทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นางสพุตัรา นาคมณฑนาคุม้) 
    กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 
(F53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่8 เมษายน 2565 
 

ข้าพเจ้าบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2565  
เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2565 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ดงัต่อไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทจ านวน 10,719,376,743 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,230,942,424 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียนจ านวน 13,950,319,167 บาท โดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 10,719,376,743 หุน้ มลูค่า
หุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบั (1) การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่
จดัสรรใหก้ับผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จ านวนไม่เกิน 8,517,598,284  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท  (2) การใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท รุน่ท่ี 5 (PPPM-W5) จ านวนไม่เกิน 1,419,599,714 หุน้ มลู
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ที่จะออกและจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้และไดร้บัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน โดยไม่จัดสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะท าใหบ้รษิัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (3) การปรบัอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามัญของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่  4 (PPPM-W4) จ านวนไม่เกิน 652,178,745 หุน้ และ (4) การใชสิ้ทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  3/2564 ประชุมเมื่อวันที่  24 
พฤศจิกายน 2564 จ านวน 130,000,000 หุน้ โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะ ดงันี ้

การเพิ่มทนุ ประเภทหลกัทรัพย ์ จ านวนหุ้น (หุน้) มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุน้) 

รวม (บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสิทธิ 

10,719,376,743 1.00 
- 

10,719,376,743 

 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 ุ

(1) เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิ
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ของผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ โดย

ไม่เกิน  
8,517,598,284 

หุน้ 

1 หุน้สามญัเดิม: 3 หุน้
สามญัเพิ่มทนุ 

0.10 โปรดพิจารณา            
หมายเหตดุา้นล่าง 

โปรดพิจารณา            
หมายเหตุ
ดา้นล่าง 



จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม:ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้
และช าระเงนิค่าหุน้ 

หมายเหต ุ

ไม่จดัสรรใหก้บัผูถื้อ
หุน้ท่ีจะท าใหบ้ริษัทมี
หนา้ท่ีตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

(2) เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุน้สามญัของ
บริษัทท่ีจะออกและ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมท่ีจองซือ้และไดร้บั
การจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุน 

ไม่เกิน  
1,419,599,714 

หุน้ 

6 หุน้สามญัเดิม: 1 
หน่วยใบส าคญัแสดง

สิทธิ 

โดยไม่คิดมลูค่า 
(ศนูยบ์าท) 

บริษัทจะก าหนด
ภายหลงั  

โปรดพิจารณา            
หมายเหตดุา้นล่าง 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
ดา้นล่าง  

(3) เพื่อรองรบัการปรบั
อตัราการใชส้ิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุน้สามญัของ
บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากดั 
(มหาชน) รุน่ท่ี 4 
(PPPM-W4) 

ไม่เกิน  
652,178,745 

หุน้ 

บริษัทจะก าหนด
ภายหลงั  

โปรดพิจารณา            
หมายเหตดุา้นล่าง 

- - โปรดพิจารณา            
หมายเหตุ
ดา้นล่าง 

(4) เพื่อรองรบัการจัดสรร
เพิ่มเติมจากท่ีไดจ้ดัสรร
ไวเ้พื่อรองรบัการใช้
สิทธิแปลงสภาพซึ่ง
เสนอขายแก ่ 
Advance Opportunities 
Fund (“AO Fund”) และ  
Advance Opportunities 
Fund 1(“AO Fund 1”) 

130,000,000 
หุน้ 

อตัราแปลงสภาพ 
เท่ากับจ านวนเงินตน้
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ี
จะใชส้ิทธิหารดว้ย
ราคาแปลงสภาพ 

ไม่ต  ่ากว่ารอ้ย
ละ 90 ของราคา
ตลาด (ราคา
แปลงสภาพ) 

บริษัทจะก าหนด
ภายหลงั  

โปรดพิจารณา            
หมายเหตดุา้นล่าง 

โปรดพิจารณา            
หมายเหตุ
ดา้นล่าง 

หมายเหตุ: 

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
จ านวนไม่เกิน 10,719,376,743 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันี ้

1. จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้โดยไม่จัดสรรใหก้ับผูถ้ือหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 8,517,598,284 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ โดยจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้นี ้
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต ้และประเทศอ่ืนใดตามที่



บริษัทเห็นสมควร ในอตัราส่วนการจัดสรร 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 3 หุน้สามญัเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุน้ที่เกิดจากการค านวณใหปั้ดเศษ
ของหุน้นัน้ทิง้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.1 บาท คิดเป็นมลูค่าการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 851,759,828.40 บาท 

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจึงอาจ
ก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องบริษัทได้ โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ. 
บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนก าหนดว่าบริษัทซึ่งด าเนินการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งปี ถา้ปรากฏว่ามีการขาดทนุจะเสนอ
ขายหุน้ต ่ากว่ามลูค่าหุน้ที่จดทะเบียนไวก้็ได ้แต่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถ้ือหุน้และก าหนดอตัราส่วนลดไวแ้น่นอน) 

ในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทในครัง้นี ้จะเป็นการเสนอขายหุน้สามญัตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่แต่ละราย
ถืออยู่ โดยในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้ดงักล่าวทิง้ และผูถ้ือหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ
ของตนได ้(Oversubscription) โดยที่ผูถ้ือหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะไดร้บัการจัดสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุน้เหลือจากการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนที่เหลืออยู่ใหแ้ก่ผู้ถือ
หุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุเกินสดัส่วนการถือหุน้ของตนในราคาเดียวกนักบัหุน้ที่ไดร้บัจดัสรรตามสิทธิ โดยในการจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุน้ที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุน้สามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มี
ผูถ้ือหุน้รายใดประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจดัสรรไดเ้นื่องจากเป็นเศษหุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ในกรณีที่หุน้สามญัเพ่ิมทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม (ตามสดัส่วนการถือหุน้) ในรอบแรกมีจ านวนมากกว่า หรือ
เท่ากบัจ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุที่ผูถ้ือหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิและช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

(2) ในกรณีที่หุน้สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม (ตามสัดส่วนการถือหุน้) ในรอบแรกมีจ านวนนอ้ยกว่า
จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุที่ผูถ้ือหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุที่เหลือดงักล่าว ตามขัน้ตอนดงันี ้

(ก) จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เหลือดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถ้ือหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดย
น าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถ้ือหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคณูดว้ยจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เหลือ ซึ่งจะ
เท่ากับจ านวนหุน้ที่ผูถ้ือหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุน้จากการ
ค านวณใหปั้ดทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุที่จะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุที่ผูถ้ือหุน้แต่
ละรายไดจ้องซือ้และช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามขอ้ (2)(ก) ขา้งตน้แลว้ บริษัทจะจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือ
หุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรใหค้รบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้ 
(2)(ก) ขา้งตน้ จนกว่าจะไม่มีหุน้เหลือใหจ้ดัสรร ทัง้นี ้จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุที่จะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวน
หุน้สามญัเพ่ิมทนุที่ผูถ้ือหุน้แต่ละรายไดจ้องซือ้และช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ 

ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิ ในการเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกนั บริษัทอาจเสนอขายหุน้ส่วนที่เหลือดงักล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราว
กันใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัท
จดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยบุคคลในวงจ ากัดดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการเกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 โดยราคาเสนอขาย
จะต้องไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดใหค้ านวณจากราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นบริษัทในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ 
โดยราคาที่น  ามาถัวเฉลี่ยดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุน้นัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ ตอ้งยอ้นหลงัไม่



เกินกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อบคุคลในวงจ ากดั และราคาเสนอขายหุน้ใหก้บับคุคลในวงจ ากดัจะตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทนุสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจึงอาจก าหนด
ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องบริษัทได ้โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
(มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนก าหนดว่าบริษัทซึ่งด าเนินการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งปี ถา้ปรากฏว่ามีการขาดทนุจะเสนอขายหุน้ต ่ากว่ามูลค่า
หุน้ที่จดทะเบียนไวก้็ได ้แต่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้และก าหนดอตัราส่วนลดไวแ้น่นอน) ในการนี ้บริษัทก าหนดราคาเสนอ
ขายหุน้ที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายไม่ต ่ากว่า 0.1 บาทต่อหุน้ 

นอกจากนี ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร ใหมี้อ านาจพิจารณาก าหนดเงื่อนไข ราคาเสนอขายและรายละเอียดในการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ  เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ การสรรหานักลงทุน การเปลี่ยนแปลง
รายชื่อและจ านวนหุน้ที่ไดร้บัจัดสรร รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอ านาจก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อใหบ้ริษัทไดร้บัประโยชนส์งูสดุ และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบ
ที่เกี่ยวขอ้งกบัส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง 

นอกจากนัน้ ในกรณีที่เป็นการจัดสรรหุน้ที่เหลือจากการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของผูถ้ือหุน้เดิมใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัดใหบ้ริษัทสามารถ
ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัไดเ้ป็นคราวๆ ตามการช าระเงินของบคุคลที่ไดร้บัการ
จดัสรรในแต่ละคราว 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถ้ือหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
ของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องท าค าเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ หรือ
ลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัดการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้อยู่
ในบริษัทไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทอาจสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทรายใด ๆ  หากการด าเนินการดงักล่าวนัน้จะท าให ้
หรืออาจท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุนครัง้นี ้ในการนี ้บริษัทไดพ้ิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้
เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้นีใ้หแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต ้
และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร  ซึ่งหากมีประเทศอ่ืนเพิ่มเติม บริษัทจะแจง้ใหท้ราบผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยต์่อไป ทัง้นีใ้หร้วมถึง
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ และการจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

อนึ่ง หากมีหุน้สามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่จองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิ และการจัดสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามที่ระบุขา้งตน้แลว้ ใหเ้สนอต่อที่ประชุม 
ผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยการตดัหุน้สามญัเพ่ิมทนุส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติก าหนดวันก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวนัที่ 23 พฤษภาคม 2565 และก าหนดวนัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงระหว่าง วนัที่  
13 - 17 มิถุนายน 2565 อย่างไรก็ดี สิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรอการอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565  

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายโดยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูมี้
อ านาจลงนามของบริษัท มีอ านาจในการด าเนินการที่จ  าเป็นและเกี่ยวขอ้งกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเรื่องดงัต่อไปนี ้



(ก) ก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ
ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้ การช าระเงินค่าหุน้ วิธีการเสนอขาย อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนก าหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน 

(ข) ลงนามในแบบค าขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุน้
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรบัรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง การติดต่อ และ/หรือ การรบัเอกสารจากเจา้หนา้ที่หรือ
ตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(ค) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ  าเป็น เกี่ยวขอ้ง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทนุและการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท โดยปฏิบตัิให้
เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PPPM-W5 

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวนไม่เกิน  1,419,599,714 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะ
ซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุน่ที่ 5 (PPPM-W5) ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุที่ออกและเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่จัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยไม่คิดมลูค่า 
(ศูนยบ์าท) ในอตัราจัดสรร 6 หุน้สามญัเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการค านวนตามอตัราการจัดสรรใหปั้ด
เศษนัน้ทิง้) โดยใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัที่ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ และก าหนดราคาการใชส้ิทธิเท่ากบั 0.1 บาทต่อหุน้ (ยกเวน้กรณีมีการปรบัราคาใชส้ิทธิ) 

ทั้งนี ้จ านวนหุน้ที่จัดสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิ PPPM-W5, PPPM-W4 และการใชส้ิทธิแปลงสภาพของหุน้กู้แปลงสภาพทั้งหมดของ
บริษัท รวมแลว้เป็นจ านวน 3,044,602,678 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 27.92 ของทนุช าระแลว้ของบริษัท ณ วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท วนัที่ 
8 เมษายน 2565 ซึ่งไม่เกินรอ้ยละ 50 ของทนุช าระแลว้ของบริษัท ณ วนัดงักล่าว 

นอกจากนี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทนุสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจึง
อาจก าหนดราคาใชส้ิทธิ PPPM-W5 ของบริษัทต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องบริษัทได้ โดยราคาใชส้ิทธิ PPPM-W5 (ไม่ว่าจะมีการปรบัสิทธิ
หรือไม่) จะตอ้งไม่ต ่ากว่า 0.01 บาทต่อหุน้ โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
ก าหนดว่าบริษัทซึ่งด าเนินการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งปี ถา้ปรากฏว่ามีการขาดทนุจะเสนอขายหุน้ต ่ากว่ามลูค่าหุน้ที่จดทะเบียนไวก้็ได ้แต่
ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถ้ือหุน้และก าหนดอตัราส่วนลดไวแ้น่นอน) 

3. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรบัการปรบัอตัราการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ PPPM-W4 

จดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 652,178,745 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการปรบัอตัราการใชส้ิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่  4 (“PPPM-W4”) เนื่องจากการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้
เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ที่เสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาในครัง้นีมี้ราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ต ่ากว่ารอ้ยละ  90 ของ
ราคาตลาดต่อหุน้สามญัของบริษัท โดยราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะไดร้บัจาก
การเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ หกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกนัน้ (ถา้มี) หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัที่ออก
ใหม่ทัง้หมด ตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ และผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท 
พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) รุน่ที่ 4 (“ข้อก าหนดสิทธิ PPPM-W4”) 

ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ PPPM-W4 โดยที่การปรบัสิทธิ PPPM-W4 ค านวณจากราคาตลาดต่อหุน้สามญัของบริษัท โดยก าหนดไว้
เท่ากับ มูลค่าการซือ้ขายหุน้สามัญของบริษัททั้งหมดในแต่ละวนั  หารดว้ยจ านวนหุน้สามัญของบริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาด
หลกัทรพัยใ์นวนัดงักล่าว ยอ้นหลงัในระหว่างระยะเวลา 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการซือ้หุ้น
สามญัออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครื่องหมาย XR) 

บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวนัที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดงันัน้ วนัแรกที่
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะประกาศเครื่องหมาย XR คือวนัที่ 20 พฤษภาคม 2565 



ณ วนัที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ราคาตลาดส าหรบัการค านวณการปรบัสิทธิ PPPM-W4 ยงัมีความไม่แน่นอน โดยบริษัทไดเ้สนอใหมี้
การจดัสรรหุน้ จ านวน 1,173,921,741 หุน้ เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิ PPPM-W4 โดยค านวณจากสถานการณท์ี่อาจเป็นไปได ้ทัง้นี ้ในกรณีที่
จ  านวนหุน้ ที่เสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ เพื่อจัดสรรส าหรบัการปรบัสิทธิ PPPM-W4 ไม่เพียงพอ บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้
เพ่ือใหอ้นมุตัิการเพิ่มทนุ และจดัสรรหุน้เพ่ิมเติมเพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ PPPM-W4 ต่อไป 

4. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุเพ่ิมเติมเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 
3/2564 ประชมุเม่ือวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2564  

จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพิ่มเติม ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจ านวนไม่เกิน 130,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใช้
สิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 ประชุมเม่ือวนัที่ 24 พฤศจิกายน 
2564 โดยราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของ
หุน้ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั 

นอกจากนี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทนุสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจึง
อาจก าหนดราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องบริษัทได ้โดยราคาใชส้ิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ไม่ว่า
จะมีการปรบัสิทธิหรือไม่) จะตอ้งไม่ต ่ากว่า 0.01 บาทต่อหุน้ โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนก าหนดว่าบริษัทซึ่งด าเนินการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งปี ถา้ปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุน้ต ่ากว่ามลูค่าหุน้ที่
จดทะเบียนไวก้็ได ้แต่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถ้ือหุน้และก าหนดอตัราส่วนลดไวแ้น่นอน) 

2.1.1  การด าเนินการของบริษัท กรณีทีมี่เศษของหุ้น  
ในกรณีที่มีเศษหุน้จากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ/หรือ การจดัสรรใบส าคญั

แสดงสิทธิ PPPM-W5 และ/หรือ การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ PPPM-W4 
และ/หรือการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั บรษิัทจะด าเนินการปัดเศษหุน้ทิง้ทัง้จ านวน 

2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก ่ ประเภทหลกัทรัพย ์ จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหต ุ

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 าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ทัง้นี ้รายละเอียดของขัน้ตอนการใชง้านระบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์บรษิัทจะแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อ
หุน้ และเว็บไซตข์องบรษิัทต่อไป โดย 



 ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัท่ี 25 เมษายน 2565  

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ตัง้แตว่นัท่ี ................................ 
จนกวา่การประชมุผูถื้อหุน้ดงักลา่วจะแลว้เสรจ็

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้องและเงือ่นไขการขออนุญาต 

4.1 บรษิัทตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหด้  าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียน รวมทัง้อนมุตัิเรื่องอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.2 บริษัทจะจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน เปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัท 

ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 มีมติ
อนมุตัิใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียน และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท 

4.3 บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อน าหลกัทรพัยด์งัต่อไปนี ้เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
4.3.1 หุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ที่จะท าให้

บริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และบุคคลในวงจ ากดักรณีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิม (ตามตารางขอ้ 2.1 (1)) 

4.3.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิ และหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (ตามตารางขอ้ 2.1 (2)) 
4.3.3 หุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่เพื่อรองรบัการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (ตามตารางขอ้ 2.1 (3)) 
4.3.4 หุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของบริษัท (ตาม

ตารางขอ้ 2.1 (4)) 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 

5.1 ส าหรบัเงินทุนท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้โดยไม่จดัสรร
ใหก้ับผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ  และ/หรือการเสนอขายหุน้ที่เหลือจากการจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

5.1.1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความ
แข็งแกรง่และเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบรษิัท  

5.1.2 เพื่อใชช้ าระคืนหนีเ้งินกูย้ืมของบรษิัท 

5.2 ส าหรบัเงินทุนที่ไดจ้ากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษิัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

5.2.1 เพื่อรองรบัการด าเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเก่ียวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทใน
อนาคต รวมทัง้เพื่อใชล้งทุนในโครงการต่างๆ และเป็นแหล่งเงินทุนส าหรบัแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะ
ช่วยใหบ้รษิัทสามารถสรา้งฐานรายไดท้ี่มั่นคงและยั่งยืนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

5.2.2 บรษิัทมีความประสงคท์ี่จะใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทที่จองซือ้และไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ ดงันัน้ บริษัทจึงด าเนินการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยผู้
ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้เมื่อ ถึง



ก าหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือได้รับผลตอบแทนจากใบส าคัญแสดงสิทธิในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5.3 ส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัรองรบัการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

5.3.1 เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 
(PPPM-W4) 

5.3.2 เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม  

อย่างไรก็ตามจ านวนเงินที่จดัสรรและระยะเวลาที่จดัสรรสามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามสถานการณข์องการด าเนินงานและความ
เหมาะสม 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 ส าหรบัเงินทนุท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดัสรร
ใหก้ับผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือการเสนอขายหุน้ที่เหลือจากการจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

6.1.1 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึน้จากเงินทนุหมนุเวียนที่ไดร้บัจากเงินเพิ่มทุน เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจของ
บรษิัท เพื่อใหม้ีเงินเพียงพอในการด าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบรษิัทในอนาคต 

6.1.2 ช่วยใหบ้ริษัทคงความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทางการเงิน เช่น การช าระหนีต้่าง ๆ  รวมถึงดอกเบีย้ 
ที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถใน การขยายการลงทุนเพิ่มเติมอนัจะส่งผลให้
การด าเนินงานของบรษิัทมีแนวโนม้ที่จะเติบโตไดใ้นอนาคต 

6.2 ส าหรบัเงินทุนที่ไดจ้ากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษิัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

6.2.1 บริษัทจะสามารถเพิ่มฐานะทางการเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพฐานะทางการเงินจากการ
ด าเนินงานปกติในธุรกิจหลกั ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัท เพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนในอนาคต 

6.2.2 เพื่อใหบ้ริษัทมีความพรอ้มในการด าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสรา้งทุนของบริษัท และมีเงิน
เพียงพอในการด าเนินธุรกิจและในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัท
สามารถสรา้งฐานรายไดท้ี่มั่นคงและยั่งยืนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

6.3 ส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัรองรบัการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทมีหุน้สามญัเพียงพอเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด 
(มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) และเมื่อมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของ
บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) รุน่ที่ 4 (PPPM-W4) บรษิัทจะน าเงินที่ไดไ้ปเป็นเงินทนุเพิ่มเติมในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 เงินที่ไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถื้อ
หุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือการเสนอขายหุน้ที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้



เดิมใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรือใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกรง่ใน
โครงสรา้งทางการเงินของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัจะใชเ้งินดงักล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบ
ธุรกิจอนัจะช่วยเสรมิสรา้งรายไดแ้ละผลก าไร ใหก้บับรษิัทในอนาคต ทัง้นี ้หากผลการด าเนินงานของบรษิัทดีขึน้ ผูถื้อ
หุน้จะไดร้บัประโยชนผ่์านทางการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทใหก้บัผูถื้อหุน้ไดต้ามนโยบายการจ่ายเงินปันผล   

7.2 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  
ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุน้สามัญของบริษัท ได้จดแจง้ชื่อผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือผูจ้องซือ้เป็นผูถื้อหุน้ในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท และบริษัทไดด้  าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้
เรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และสิทธิในการไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  (Right 
Offering) นอกเหนือจากการไดร้บัปันผล ทัง้นีแ้ลว้แต่ฝ่ายบรหิารของบรษิัทจะก าหนด 

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

รายละเอียดอื่นใดที่จ  าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 2) สารสนเทศเก่ียวกบัการ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดัสรรใหก้ับผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทมี
หนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั 
(มหาชน) รุ่นที่ 5 (PPPM-W5) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (PPPM-W5) ซึ่งจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้และ
ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีจะท า
ใหบ้รษิัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 1) 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 วนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2565 8 เมษายน 2565 
2 วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้

ครัง้ที่ 1/2565 (Record date) 
25 เมษายน 2565 

3 วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ รุน่
ที่ 5 (PPPM-W5) (Record Date) 

23 พฤษภาคม 2565 

4 วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทมี
หนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Record date) 

23 พฤษภาคม 2565 

5 วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 11 พฤษภาคม 2565 
6 จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ

กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีที่ประชมุ
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565  

มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีน 



ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
7 วนัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ โดย

ไม่จัดสรรให้กับผู้ ถือหุ้นที่ จะท าให้บริษัทมีหน้าที่ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

13 - 17 มิถนุายน 2565 

8 วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ รุน่ท่ี 5 (PPPM-W5) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรือ
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของ
บรษิัท และ/หรือบคุคลที่ไดร้บั
มอบหมายโดยประธานเจา้หนา้ที่

บรหิาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ
ลงนามของบรษิัท เป็นผูก้  าหนดวนัท่ี

ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
9 จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

และน าหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ภายหลงัจากที่มกีารจดัสรรหุน้เพิม่
ทนุในครัง้นีเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้/ใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซือ้
หุน้สามญัของบรษิัท/ใชสิ้ทธิแปลง
สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษิทั 

 
บรษิัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ  
 

 
บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
-ประทบัตราบรษิัท- 
 
 

  (นางสพุตัรา นาคมณฑนาคุม้)          (หม่อมหลวงพรรณเพยีงเดอืน สงัคหะพงศ)์  
กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร       กรรมการ  
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยไม่จัดสรรให้กบัผู้
ถือหุ้นทีจ่ะท าให้บริษทัมีหน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามัญ

ของบริษทั พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที ่5 (PPPM-W5) 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่  5/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565  

("ที่ประชุมคณะกรรมการ") มีมติอนุมตัิใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2565 ("ที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น") พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 10,719,376,743  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

3,230,942,424 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 13,950,319,167 บาท โดยการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 

10,719,376,743 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้(รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน 

(F53-4) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 2)) 

(1) เพื่อการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดัสรรใหก้ับผูถื้อหุน้ที่จะ
ท าใหบ้รษิัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จ านวนไม่เกิน 8,517,598,284 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท  รุ่นที่  5 (PPPM-W5) จ านวนไม่เกิน 
1,419,599,714 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้และไดร้ับการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้รษิัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 

(3) เพื่อรองรบัรองรบัการปรบัอัตราการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด 
(มหาชน) รุน่ท่ี 4 (PPPM-W4) จ านวนไม่เกิน 652,178,745 หุน้ 

(4) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญ  
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 จ านวน 130,000,000 หุน้ 

 ทัง้นี ้บรษิัทไดจ้ดัเตรียมสารสนเทศฉบบันี ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

1.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นทีจ่ะท า
ให้บริษัทมีหน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ 

จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทจ านวนไม่เกิน 8,517,598,284 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหมใ่หแ้กผู่ถื้อหุน้เดมิ

ตามสัดส่วนการถือหุน้นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้ในประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศ

แอฟรกิาใต ้และประเทศอื่นใดตามที่บรษิัทเห็นสมควร ในอตัราส่วนการจดัสรร 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 3 หุน้สามญัเพิ่มทนุ กรณี

ที่มีเศษของหุน้ที่เกิดจากการค านวณใหปั้ดเศษของหุน้นั้นทิง้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.1 บาท คิดเป็นมูลค่าการออกหุน้

สามญัเพิ่มทนุจ านวน 851,759,828.40 บาท 
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ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

บริษัทจึงอาจก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องบริษัทได ้โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิ

ตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนก าหนดว่าบริษัทซึ่งด าเนินการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า

หนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไวก้็ได ้แต่ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากที่

ประชมุผูถื้อหุน้และก าหนดอตัราส่วนลดไวแ้น่นอน) 

ในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทในครัง้นี ้จะเป็นการเสนอขายหุน้สามญัตามสดัส่วนจ านวน

หุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้ดงักล่าวทิง้ และผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้

สามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิของตนได ้(Oversubscription) โดยที่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ที่จองซือ้

เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้ 

ทั้งนี ้ในกรณีที่มีหุน้สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนที่

เหลืออยู่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินสดัส่วนการถือหุน้ของตนในราคาเดียวกันกับหุน้ที่ไดร้บั

จดัสรรตามสิทธิ โดยในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุน้ที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุน้สามัญ

เพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่ าวอีกต่อไป 

หรือไม่สามารถจดัสรรไดเ้นื่องจากเป็นเศษหุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทนุที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (ตามสดัส่วนการถือหุน้) ในรอบแรกมีจ านวนมากกว่า 
หรือเท่ากับจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ทุกรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

(2) ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทุนที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (ตามสดัส่วนการถือหุน้) ในรอบแรกมีจ านวน
น้อยกว่าจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ
ดงักล่าว ตามขัน้ตอนดงันี ้

(ก) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
ราย โดยน าสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุน้สามญั
เพิ่มทนุท่ีเหลือ ซึ่งจะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัการจดัสรร 
(ในกรณีที่มีเศษหุน้จากการค านวณใหปั้ดทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กนิ
จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายไดจ้องซือ้และช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุน้สามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามขอ้ (2)(ก) ขา้งตน้แลว้ บริษัทจะจัดสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรใหค้รบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
ตามวิธีการในขอ้ (2)(ก) ขา้งตน้ จนกว่าจะไม่มีหุน้เหลือใหจ้ดัสรร ทัง้นี ้จ านวนหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีจะไดร้บั
การจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายไดจ้องซือ้และช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ 
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ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ในการเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน บริษัทอาจเสนอขายหุน้ส่วนที่เหลือดงักล่าวใน

คราวเดียวกันหรือต่างคราวกันใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ 

ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยบุคคลในวงจ ากัด

ดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.  21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์น

การท ารายการเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยราคาเสนอขายจะตอ้งไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ

ราคาตลาด โดยราคาตลาดใหค้ านวณจากราคาซือ้ขายถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้บรษิัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ โดยราคาที่น ามา

ถัวเฉล่ียดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉล่ียของการซือ้ขายหุน้นัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกิน

กว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อบคุคลในวงจ ากดั และราคาเสนอขายหุน้ใหก้ับบุคคลในวงจ ากดัจะตอ้งไม่ต ่ากว่า

ราคาเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 

ทัง้นี ้เนื่องจากบรษิัทมีขาดทนุสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัท

จึงอาจก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องบรษิัทได ้โดยบรษิัทจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 

52 ของพ.ร.บ. บรษิัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนก าหนดว่าบรษิัทซึ่งด าเนินการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งปี ถา้ปรากฏ

ว่ามีการขาดทนุจะเสนอขายหุน้ต ่ากว่ามลูค่าหุน้ที่จดทะเบียนไวก้็ได ้แต่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้และก าหนด

อตัราส่วนลดไวแ้น่นอน) ในการนี ้บรษิัทก าหนดราคาเสนอขายหุน้ที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัด 

(Private Placement) ในราคาเสนอขายไม่ต ่ากว่า 0.1 บาทต่อหุน้ 

นอกจากนี ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ใหม้ีอ  านาจพิจารณาก าหนดเงื่อนไข ราคาเสนอขายและรายละเอียดในการด าเนินการที่

เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว เช่น การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อ

เสนอขายเป็นคราว ๆ การสรรหานกัลงทนุ การเปล่ียนแปลงรายชื่อและจ านวนหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรร รวมถึงเปล่ียนแปลง หรือเพิ่ม

รายละเอียดในการจดัสรร และมีอ านาจก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวตามที่

เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทไดร้ับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับ

ส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนัน้ ในกรณีที่เป็นการจดัสรรหุน้ที่เหลือจากการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของผูถื้อหุน้เดิมใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดให้

บริษัทสามารถด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดไดเ้ป็นคราว  ๆ  ตามการ

ช าระเงินของบคุคลที่ไดร้บัการจดัสรรในแต่ละคราว 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซือ้

เกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุน้ของบรษิัทในลกัษณะที่เขา้ข่ายตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัท (Tender Offer) 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อ
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ครอบง ากิจการ หรือลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท ซึ่งปัจจบุนั

อนญุาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้อยู่ในบรษิัทไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัท 

ทั้งนี ้บริษัทอาจสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทรายใด ๆ หากการด าเนินการ

ดังกล่าวนั้นจะท าให ้หรืออาจท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่

ก าหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนครัง้นี ้ในการนี ้บริษัทไดพ้ิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัที่ออก

ใหม่ในการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้ในประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศ

แคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศแอฟรกิาใต ้และประเทศอื่นใดตามที่บรษิัทเห็นสมควร ซึ่งหากมีประเทศอื่น

เพิ่มเติม บรษิัทจะแจง้ใหท้ราบผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยต์่อไป ทัง้นีใ้หร้วมถึงจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น

เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ และการจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

อนึ่ง หากมีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดมิของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จอง

ซือ้เกินกว่าสิทธิ และการจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามที่ระบุขา้งตน้แลว้ ใหเ้สนอต่อที่

ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทโดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม

ทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวนัที่ 23 พฤษภาคม 2565 และก าหนดวนัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท

ในช่วงระหว่าง วนัที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 อย่างไรก็ดี สิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก

ตอ้งรอการอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ประธาน

เจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายโดยประธานเจา้หนา้ที่

บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอ  านาจลงนามของบริษัท มีอ านาจในการด าเนินการที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการเพิ่มทุนและ

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะเรื่องดงัต่อไปนี ้

(ก) ก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้ การช าระเงินค่าหุน้ วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคา
เสนอขาย ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

(ข) ลงนามในแบบค าขออนุญาต หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการเพิ่มทุนและการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรบัรองเอกสารต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง การติดต่อ และ/หรือ การรบัเอกสาร
จากเจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท เขา้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(ค) ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.2 การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธิ PPPM-W5 

จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  1,419,599,714 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุ่นที่ 5 (PPPM-W5) ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้

สามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะท าใหบ้รษิัทมีหนา้ที่

ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยไม่คิดมลูค่า (ศูนยบ์าท) ในอตัราจดัสรร 6 หุน้สามญัเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(หากเกิดเศษจากการค านวนตามอตัราการจดัสรรใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดยใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัท่ี

ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ และก าหนดราคาการใช้

สิทธิเท่ากบั 0.1 บาทต่อหุน้ (ยกเวน้กรณีมีการปรบัราคาใชสิ้ทธิ) 

ทั้งนี ้จ านวนหุน้ที่จัดสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ PPPM-W5, PPPM-W4 และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ทั้งหมดของบริษัท รวมแลว้เป็นจ านวน 3,044,602,678  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 27.92 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท ณ วันประชุม

คณะกรรมการบรษิัท วนัที่ 8 เมษายน 2565 ซึ่งไม่เกินรอ้ยละ 50 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัท ณ วนัดงักล่าว 

นอกจากนี ้เนื่องจากบรษิัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

บรษิัทจึงอาจก าหนดราคาใชสิ้ทธิ PPPM-W5 ของบรษิัทต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องบรษิัทได ้โดยราคาใชสิ้ทธิ PPPM-W5 (ไม่ว่าจะ

มีการปรบัสิทธิหรือไม่) จะตอ้งไม่ต ่ากว่า 0.01 บาทต่อหุน้ โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 

52 พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนก าหนดว่าบรษิัทซึ่งด าเนินการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งปี ถา้ปรากฏว่ามีการขาดทนุจะเสนอขายหุน้ต ่ากว่า

มลูค่าหุน้ที่จดทะเบียนไวก้็ได ้แต่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้และก าหนดอตัราส่วนลดไวแ้น่นอน) 

1.3 การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุเพื่อรองรับการปรับอตัราการใช้สิทธขิองใบส าคัญแสดงสทิธ ิPPPM-W4 

จดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 652,178,745 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิ

ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) รุน่ท่ี 4 (“PPPM-W4”) เนื่องจากการเสนอขาย

หุน้สามัญใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาในครัง้นีม้ีราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้น

สามัญที่ออกใหม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้สามัญของบริษัท โดยราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามัญที่ออกใหม่ 

ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ หกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการ

เสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกนัน้ (ถา้มี) หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ทัง้หมด ตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผู้

ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่  4 

(“ข้อก าหนดสิทธิ PPPM-W4”) 

ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ PPPM-W4 โดยที่การปรบัสิทธิ PPPM-W4 ค านวณจากราคาตลาดต่อหุน้สามญัของบริษัท 

โดยก าหนดไวเ้ท่ากบั มลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัของบริษัททัง้หมดในแต่ละวนั  หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบริษัทที่มีการ

ซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นวนัดงักล่าว ยอ้นหลังในระหว่างระยะเวลา 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้

สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการซือ้หุน้สามญัออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครื่องหมาย XR) 
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บริษัทก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 

ดงันัน้ วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะประกาศเครื่องหมาย XR คือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

ณ วนัท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ราคาตลาดส าหรบัการค านวณการปรบัสิทธิ PPPM-W4 ยงัมีความไม่แน่นอน โดยบรษิัท

ไดเ้สนอใหม้ีการจดัสรรหุน้ จ านวน 1,173,921,741 หุน้ เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิ PPPM-W4 โดยค านวณจากสถานการณท์ี่

อาจเป็นไปได ้ทัง้นี ้ในกรณีที่จ  านวนหุน้ ที่เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อจดัสรรส าหรบัการปรบัสิทธิ PPPM-W4 ไม่

เพียงพอ บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้อนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมเพื่อคุม้ครองสิทธิของผู้ถือ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ PPPM-W4 ต่อไป 

1.4 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สทิธิของหุ้นกู้แปลงสภาพทีอ่อกและเสนอขายตามมตขิองที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที ่3/2564 ประชุมเม่ือวันที ่24 พฤศจิกายน 2564 

จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติม ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจ านวนไม่เกิน 130,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ  

1 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายตามมติของที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 

3/2564 ประชุมเมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 โดยราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคา

ตลาด โดยที่ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั

ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั  

นอกจากนี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2564 บริษัทจึงอาจก าหนดราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องบริษัทได ้โดยราคาใชสิ้ทธิแปลง

สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ไม่ว่าจะมีการปรบัสิทธิหรือไม่) จะตอ้งไม่ต ่ากว่า 0.01 บาทต่อหุน้ โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบัติตาม

มาตรา 52 พ.ร.บ. บรษิัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนก าหนดว่าบรษิัทซึ่งด าเนินการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงปี ถา้

ปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุน้ต ่ากว่ามลูค่าหุน้ที่จดทะเบียนไวก้็ได ้แต่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้

และก าหนดอตัราส่วนลดไวแ้น่นอน) 

2. วัตถุประสงคข์องการออกหุ้นและแผนการใช้เงนิ 

2.1 ในกรณีที่หุน้สามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 
และ/หรือการเสนอขายหุน้ที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) มีผูจ้อง
ซือ้เต็มจ านวน บรษิัทจะสามารถระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนเงิน ประมาณ 851,759,828,40 บาท โดยบรษิัทมีแผนที่จะน าเงินทุนที่
ไดร้บัจากการเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ปใชใ้นการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

วัตถุประสงค ์ จ านวนเงนิประมาณ (บาท) ก าหนดระยะเวลาการน าเงนิไปใช้ 

1. เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในบรษิัท 
และเสริมสภาพคล่องในการด าเนิน
ธุ รกิ จของบริษัท  เพื่ อ เพิ่ มความ

99,879,828.40 บาท 

 

ภายในระยะเวลา 1 ปี 
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แข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะ
ทางการเงินของบรษิัท 

2. เพื่อใชช้ าระคืนหนีเ้งินกูย้ืมของบรษิัท 751,880,000 บาท 

 

ภายในระยะเวลา 1 ปี 

รวม 851,759,828.40 บาท  

2.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษัทที่จองซือ้และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  

(PPPM-W5) เต็มจ านวน บริษัทจะสามารถระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนเงิน ประมาณ 141,959,971.40 บาท โดยบริษัทมีแผนที่จะ
น าเงินที่ไดร้บัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้เพิ่มทุนดงักล่าวเพื่อรองรบัการด าเนินงานปกติในธุรกิจหลกั ธุรกิจเก่ียวเนื่อง รวมถึงการต่อ
ยอดและขยายธุรกิจของบรษิัทในอนาคต รวมทัง้เพื่อใชล้งทนุในโครงการต่างๆ และเป็นแหล่งเงินทนุส าหรบัแผนการลงทุน
ในอนาคต ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิัทสามารถสรา้งฐานรายไดท้ี่มั่นคงและยั่งยืนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

2.3 ส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 
(PPPM-W4) และรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม 

  อย่างไรก็ตาม จ านวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จดัสรรสามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามสถานการณข์องการด าเนินงานและ
ความเหมาะสม 

3. ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 

3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 

3.1.1 การออกเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้  

ภายหลงัการออกเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมทกุรายใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุตามสิทธิที่มีอยู่ครบทัง้จ านวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการ
ออกเสียงของผูถื้อหุน้บรษิัท (Control Dilution) และในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมทุกรายไม่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้เพิ่มทุนเลย บริษัท
จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิง้ท าให้
จ านวนหุ้นที่ช  าระแลว้ไม่เปล่ียนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control 
Dilution) 

แต่ในกรณีที่ผู ้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุน้อื่น ใชสิ้ทธิ
จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมี
การจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุน้บริษัท (Control 
Dilution) โดยผูถื้อหุน้เดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้ของบริษัท ลดลงประมาณ รอ้ยละ 75 โดยสามารถ
ค านวณไดด้งันี ้
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                                     Control Dilution  =  1 – [Qa/(Qa+Qr)]  

      = 1-[2,839,199,428/(2,839,199,428+8,517,598,284)] 

      =1 –[25%] 

      = รอ้ยละ 75 

Qa = จ านวนหุน้สามญัเดิมที่ช  าระมลูค่าแลว้ทัง้หมด 

Qr = จ านวนหุน้สามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึน้ จากการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right 
offering) 

3.1.2 การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (PPPM-W5) 

หากผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ (PPPM-W5) มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัครบตามจ านวนที่ไดร้บั
สิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้ของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บั
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (PPPM-W5) ไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ และมีผูถื้อหุน้อื่นใชสิ้ทธิแปลงสภาพครบทัง้จ านวนจะเกิด
ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี ้ (การค านวณผลกระทบ
ดา้นล่างนีอ้ยู่ภายใตส้มมติฐานว่าการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตาม
สดัส่วนการถือหุน้ ซึ่งจะเกิดขึน้ก่อนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ (PPPM-W5) นัน้มีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญ
เพิ่มทนุดงักล่าวครบทัง้จ านวน) 

                                      Control Dilution =  1 – [Qa/(Qa+Qr)] 

            = 1-[11,356,797,712/(11,356,797,712+1,419,599,714)] 

            =1 –[88.89%] 

           = รอ้ยละ 11.11 

Qa = จ านวนหุน้สามญัเดิมรวมหุน้สามญัเพิ่มทนุจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right 
offering) ที่ช  าระมลูค่าแลว้ทัง้หมด 

Qr = จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่จะออกใหม่เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (PPPM-W5)  
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3.2 ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) 

3.2.1 การออกเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

ภายหลังการออกเสนอขายและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุน้ ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทขึน้อยู่กับปริมาณการใชส้ิทธิซือ้หุ ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุน้เดิมแต่ละ
ราย หากผู้ถือหุน้เดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษัท  แต่ในกรณีที่ 
ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใชส้ิทธิจองซือ้หุ ้นสามัญตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซือ้หุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อราคาโดยสามารถค านวณผลกระทบ ไดด้ังนี ้  

                                      Price Dilution   = (Pa-Pn)/Pa 

                    = (0.3786-0.1697)/0.3786 

           = รอ้ยละ 55.19 

  Pa   = ราคาถวัเฉล่ียถว่งน า้หนกัของหุน้สามญั 15 วนัท าการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

  Pn = [(Pa*Qa)+(Pr*Qr)]/(Qa+Qr)  

       = [(0.3786*2,839,199,428)+(0.10*8,517,598,284)]/(2,839,199,428+8,517,598,284) 

       = 0.16965 บาทต่อหุน้ 

  Pr  = ราคาเสนอขายส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือ (Right offering) ที่ราคา 0.10 บาท 

  Qa = จ านวนหุน้สามญัเดิมที่ช  าระมลูค่าแลว้ทัง้หมด 

  Qr = จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึน้ จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right offering) 

3.2.2 การออกหุน้สามญัเพิม่ทนุ เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (PPPM-W5) 

หากผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ (PPPM-W5) มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัครบตามจ านวนที่ไดร้บั
สิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้  (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุน้ที่ไดร้ับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(PPPM-W5) ไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพและมีผูถื้อหุน้อื่นใชสิ้ทธิแปลงสภาพครบทั้งจ านวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุน้สงูสดุ ดงันี ้(การค านวณผลกระทบดา้นล่าง นีอ้ยู่ภายใตส้มมติฐานว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ
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เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึน้ก่อนการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ (PPPM-W5) นัน้ โดยมีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิซือ้หุน้ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวครบทั้งจ านวน) 

   Price Dilution = (Pa-Pn)/Pa 

                = (0.3786-0.3476)/0.3786 

     = รอ้ยละ 8.18 

Pa =ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญั 15 วนัท าการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

Pn = [(Pa*Qa)+(Pr*Qr)]/(Qa+Qr)  

     = [(0.3786*11,356,797,992)+(0.10*1,419,599,714)]/(11,356,797,712+1,419,599,714) 

    = 0.3476 บาทต่อหุน้ 

Pr = ราคาเสนอขายส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุที่จะออกใหม่เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (PPPM-W5) ที่ราคา 0.10 บาท 

Qa = จ านวนหุ้นสามัญเดิมรวมหุ้นสามัญจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
offering) ที่ช  าระมลูค่าแลว้ทัง้หมด 

Qr = จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่จะออกใหม่เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (PPPM-W5) 

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผูถื้อหุน้ (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution) 

บรษิัทไม่สามารถค านวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earning Per Share Dilution) ได ้เนื่องจาก บรษิัทมีผลขาดทนุจากการ
ด าเนินงานในปี 2564 

4. ความเหน็คณะกรรมการ 

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุน้สามัญเพิ่มทุน 
เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ/หรือการเสนอขายหุน้ท่ีเหลือ
จากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ และเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบั
รองรบัการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้การเพิ่มทนุและการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะช่วยเพิ่มสภาพ
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คล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความ
แข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท และเพื่อรองรบัการด าเนินงานปกติในธุรกิจหลกั ธุรกิจเก่ียวเนื่อง 
รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งเพื่อใชล้งทุนในโครงการต่างๆ และเป็นแหล่งเงินทุนส าหรบั
แผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทสามารถสรา้งฐานรายไดท้ี่มั่นคงและยั่งยืนทัง้ในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะ
สรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิัทและผูถื้อหุน้ที่จองซือ้และ/หรือไดร้บัการจดัสรรในอนาคต 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทนุ 

บริษัทคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ/หรือการเสนอ
ขายหุน้ที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) รวมทัง้ไดร้บัเงินจากการเสนอ
ขายหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้เพิ่มทนุ และส าหรบัการ
ออกหุ้นสามัญและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (PPPM-W5) ซึ่งมีก าหนด
ระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิัทจะไดร้บัเงินจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะน าเงินที่ไดร้ับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใชเ้พื่อวัตถุประสงคต์าม
รายละเอียดที่กล่าวมาในขอ้ 2. ขา้งตน้ 

4.3 ความสมเหตสุมผลของการเพิม่ทุน แผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการทีจ่ะด าเนินการ รวมทัง้
ความเพียงพอของแหล่งเงนิทนุในกรณีทีเ่งนิได้จากการเพิม่ทุนครบทัง้หมดไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้หมดทีต่้อง
ใช้ในการด าเนินการตามโครงการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผูถื้อหุน้ 
นอกจากนี ้เห็นว่าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทนุนีจ้ะครอบคลมุเพียงพอส าหรบัใชต้ามแผนการเพิ่มทนุท่ีระบขุา้งตน้ บรษิัทจึงมีความ
จ าเป็นที่จะตอ้งระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรบัแผนการด าเนินการธุรกิจของบริษัท โดยจะน าเงินที่ไดจ้ากการระดมทนุครัง้นีไ้ปเพื่อ
วตัถปุระสงคต์ามรายละเอียดที่กล่าวมาในขอ้ 2. ขา้งตน้  

4.4 ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัอนัเน่ืองจากการเพิม่ทุน 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า การออกและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครัง้นี ้จะเป็นการเพิ่มความ
แข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุนไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคต์ามรายละเอียดที่
กล่าวมาในขอ้ 2. ขา้งตน้ ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อบรษิัทในการสรา้งรายไดท้ี่มั่นคงใหแ้ก่บรษิัทและลดตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจ 
รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนและเงินส ารองในการด าเนินธุรกิจปัจจุบนัของบริษัท ดงันัน้ การเพิ่มทุนดงักล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัท อย่างไรก็ดี หากบรษิัทไดร้บัเงินจากการ
เพิ่มทนุในจ านวนนอ้ยกว่าที่คาดไว ้แผนการใชเ้งินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทนุอาจเปล่ียนแปลงจากที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
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5. ค ารับรองของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนข์องบริษัทในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนในครัง้นีแ้ล้ว ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความ
ซื่อสัตยส์ุจริตและระมัดระวังรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหนา้ที่ดังกล่าว
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องรอ้งเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทไดต้าม
มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหนา้ที่นั้นเป็นเหตุใหก้รรมการหรือ
บคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัท
ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

บรษิัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ  

 

บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ลายมือชื่อ ............................................. กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัท 

              (นางสพุตัรา นาคมณฑนาคุม้) 

 

ลายมือชื่อ ............................................. กรรมการผูม้อี  านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั 

             (หม่อมหลวงพรรณเพียงเดอืน สงัคหะพงศ)์ 

 


