PPPM/2564-029
วันที่ 31 สิงหาคม 2564
เรื่ อง

การแก้ ไขการกาหนดราคาใช้ สิทธิของ PPPM-W4 ให้ สามารถปรับราคาใช้ สิทธิเป็ นราคาที่ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น
ของบริ ษัทได้ และกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท พี พี ไพร์ ม จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอแจ้ ง มติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 11/2564 เมื่ อ วัน ที่
31 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ สรุปได้ ดงั นี ้
1. มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขการกาหนดราคาใช้ สิทธิของ PPPMW4 ให้ สามารถปรับราคาใช้ สทิ ธิเป็ นราคาที่ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัทได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน 2564 ได้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (จองซื ้อเกินสิทธิได้ ) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้น
สามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง) จานวน 1,376,132,952 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็ นราคาเสนอ
ขายที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักย้ อนหลัง 15 วันทาการก่อน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เท่ากับ 0.63 บาท)
ดั ง นั น้ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ 6.2 ของข้ อก าหนดว่ า ด้ วยสิ ท ธิ แ ละหน้ าที่ ข องผู้ ออกใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ และ
ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท พี พี ไพร์ ม จ ากัด (มหาชน) รุ่ น ที่ 4 (“PPPM-W4”) ลงวัน ที่
1 สิงหาคม 2562 (“ข้ อกำหนดสิทธิ”) ซึง่ ได้ ระบุเงื่อนไขในการปรับราคาใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สิทธิใหม่สาหรับ PPPMW4 เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรื อประชาชน
ทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจากัด โดยราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม บริ ษัทจึงได้ ปรับราคาใช้ สทิ ธิและอัตราการ
ใช้ สทิ ธิ PPPM-W4 ใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี ้ (มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2564)
PPPM-W4
ราคาการใช้ สทิ ธิ (บาทต่อหุ้น)
อัตราการใช้ สทิ ธิ (ใบสาคัญแสดงสิทธิตอ่ หุ้นสามัญ)

ก่ อนปรับสิทธิ
1.00
1:1

หลังปรับสิทธิ
0.439
1 : 2.280

ทังนี
้ ้ ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถนุ ายน 2562 ได้ กาหนดราคาใช้ สิทธิ
ของ PPPM-W4 ที่ราคา 1 บาท (ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัท) และข้ อกาหนดสิทธิได้ กาหนดว่าในกรณีที่มี

การเปลีย่ นแปลงราคาใช้ สทิ ธิจนเป็ นผลทาให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่ที่คานวณตามสูตรมีราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น
สามัญ (Par Value) ของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้ สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้ น
สามัญของบริ ษัทเท่านัน้
ในการนี ้ เพื่อให้ บริ ษัทปรับราคาใช้ สิทธิ โดยเป็ นราคาที่ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัทได้ ตามที่ระบุข้างต้ น จึง
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 พิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทสามารถกาหนดราคาใช้ สิทธิใหม่
ภายหลังการปรับสิทธิ PPPM-W4 เป็ นราคาที่ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ได้ ตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกาไรขาดทุน สาหรับไตรมาสที่ 2 สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 บริ ษัทจึงอาจกาหนดราคาใช้ สทิ ธิ PPPM-W4 ของ
บริ ษัทต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของบริ ษัทได้ โดยบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิในส่วนที่ระบุเกี่ยวกับการ
ปรั บ ราคาการใช้ สิทธิ ใหม่ให้ สามารถกาหนดราคาใช้ สิท ธิ ใหม่ในราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าที่ ตราไว้ ข องบริ ษัทได้ เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับเรื่ องดังกล่าวต่อไป
2. มีมติอนุมัติกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 2/2564 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ในรู ปแบบการ
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดยบริ ษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้
ถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 2/2564 (Record Date) ในวันที่ 15 กันยายน 2564 รายละเอียดและขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุม บริ ษัท
จะแจ้ งให้ ทราบในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 ต่อไป เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี ้
วาระที่ 1
วาระที่ 2

วาระที่ 3

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุมวิ สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2564 ซึ่ง ประชุม เมื่อ วัน ที่ 4
มิถนุ ายน 2564
พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขการกาหนดราคาใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ให้ สามารถปรับ
ราคาใช้ สทิ ธิเป็ นราคาที่ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัทได้
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

นอกจากนี ้ สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื ้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการ
มอบหมายอานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายโดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัท มีอานาจในการดาเนินการใด
ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั ง้ ที่ 2/2564 การกาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจาเป็ นหรื อ
สมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน)

(หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

สานักเลขานุการบริษัท
โทร. 02 029 1480

