ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 2 (PACE-W2)
ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) รุ่นที่
2 (PACE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ”) จำนวนไม่เกิน 2,505,352,131 หน่วย ออกโดยบริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 14 ธันวำคม 2560 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนทีอ่ อก
และเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรำส่วน 3 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ตอ่
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจำกกำรคำนวณดังกล่ำวให้ตัดเศษทิง้
ทั้งจำนวน ทั้งนี้ รำคำเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ -0- บำท โดยมีอัตรำกำรใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญบริษัท ฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับ
สิทธิ และมีรำคำกำรใช้สทิ ธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำวที่รำคำ 2 บำทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำร
ปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ ทั้งนี้ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำ
กว่ำมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น รำยละเอียดข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ปรำกฏตำมข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้
ทั้งนี้ ผู้ ถือใบส ำคั ญแสดงสิ ทธิ ฯ จะได้ รั บสิ ทธิ ตำมที่ได้ กำหนดไว้ ในข้ อกำหนดสิ ทธิ บริ ษั ทฯ และผู้ ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีควำมผูกพันตำมข้อกำหนดสิทธิทุกประกำร และให้ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับ
ทรำบและเข้ำใจข้อกำหนดต่ำงๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ควำมเห็นชอบกับกำรแต่งตั้งนำย
ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ หรือสำนักงำน
ใหญ่ ของตั วแทนรั บแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (หำกมี ) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ขอตรวจสอบสำเนำ
ข้อกำหนดสิทธิและเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในวันและเวลำทำกำรของบริษัทฯ หรือสำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (หำกมี)
คำจำกัดควำม
คำและข้อควำมต่ำงๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิ ให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้
ข้อกำหนดสิทธิ

หมำยถึง

ข้ อ กำหนดว่ำ ด้ว ยสิทธิและหน้ำที่ของผู้อ อกใบสำคั ญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท เพซ ดี
เวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 2 รวมทั้งที่มีกำร
แก้ไข (หำกมี)
1

ตลำดหลักทรัพย์

หมำยถึง

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นำยทะเบียน

หมำยถึง

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ผู้ที่ได้รับกำร
แต่งตั้งให้ทำหน้ำทีเ่ ป็นนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทน

บริษัทฯ

หมำยถึง

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

ใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ

หมำยถึง

เอกสำรที่ออกโดยบริษั ท ศู นย์ รั บฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ บริษัท
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 2

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

หมำยถึง

ใบส ำคั ญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท เพซ ดี เ วลลอป
เมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 2 ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้

ประกำศ ทจ. 34/2551

หมำยถึง

ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องกำร
ขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ

หมำยถึง

ผู้ ถือ ใบสำคั ญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมั ญของบริษั ท เพซ ดี เ วล
ลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 2 และให้รวมถึงผู้ถอื
ใบแทนใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่จ ะซื้ อ หุ้น สำมั ญ ของ บริ ษั ท เพซ
ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 2

ระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิ

หมำยถึง

ระยะเวลำที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในกำร
ซื้อหุ้นของบริษัทฯ โดยจะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญภำยใน 5 วันทำกำรก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ยกเว้นสำหรับวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิ ทธิ ค รั้ ง สุ ด ท้ ำ ย หำกวั นกำหนดกำรใช้สิ ทธิ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งใด หรือวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยไม่
ตรงกับวันทำกำร ให้เลื่อนวันกำหนด กำรใช้สิทธิเป็นวันทำกำรก่อน
หน้ำวันกำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว

วันใช้สิทธิครั้งแรก

หมำยถึง

21 กุมภำพันธ์ 2563

2

วันกำหนดกำรใช้
สิทธิครั้งสุดท้ำย

หมำยถึง

22 กุมภำพันธ์ 2566

วันที่ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ

หมำยถึง

23 กุมภำพันธ์ 2561

วันทำกำร

หมำยถึง

วันที่ธนำคำรพำณิชย์เปิดทำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซึ่ง
ไม่ใช่วันเสำร์หรือวันอำทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ประกำศให้เป็นวันหยุดของธนำคำรพำณิชย์ และไม่เป็นวันหยุดทำ
กำรของบริษัทฯ

ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์

หมำยถึง

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สมุดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
หรือสมุดทะเบียน

หมำยถึง

สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียด
เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เก็บ
รักษำโดยนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

สิทธิในใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ

หมำยถึง

สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะ
สิทธิในกำรจองซื้อ หุ้นรองรับ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ และสิทธิ
ในกำรได้รับค่ำเสียหำยในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ

สำนักงำน ก.ล.ต.

หมำยถึง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

หุ้นรองรับ

หมำยถึง

หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหำชน) จำนวนไม่เกิน 2,505,352,131 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) รวมทั้งหุ้น
สำมัญที่จะออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีกำรปรับสิทธิภำยใต้ข้อกำหนด
สิทธิ

1.

รำยละเอียดเกีย่ วกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,505,352,131
หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรำส่วน 3 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจำกกำรคำนวณดังกล่ำวให้ตัดเศษทิ้ง
ทั้งจำนวน) ดังนั้น จึงไม่มีกำรกำหนดวัน วิธีกำรจองและกำรชำระเงินค่ำจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้
บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสำมัญ
3

เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรำยละเอียด
ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังต่อไปนี้
1.1

ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์

:

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน :

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 2 (PACE-W2)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ :

ระบุชื่อผู้ถือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้

วันทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ :

23 กุมภำพันธ์ 2561

อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ :

5 ปี นับแต่ วันที่ออกใบสำคั ญแสดงสิทธิฯ (วั นที่อ อกใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ คือวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561 วันที่ครบกำหนดคื อ
วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2566 และวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
คื อ วั น ที่ 22 กุ ม ภำพั น ธ์ 2566 ซึ่ ง ใบส ำคั ญแสดงสิ ทธิ ฯ จะพ้น
สภำพจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป) โดยบริษัทฯ
จะไม่ขยำยอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียก
ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ครั้งแรกเมื่อครบกำหนด 2 ปีนับจำกวันที่ออกใบสำคั ญ
แสดงสิทธิฯ

:

เมื่ อ ครบระยะเวลำ 2 ปีนับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ ได้ ใ นวั นทำกำรสุ ดท้ำ ยของทุก สิ้ นเดื อ นมิ ถุนำยน และ
เดือนธันวำคม
ทั้งนี้ วันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย คือ วันที่ใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ มีอำยุครบ 5 ปีนับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
หำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้ งใดไม่ตรง
กับวันทำกำร ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิเป็นวันทำกำรก่อนหน้ำ
วันกำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว
จำนวนที่จัดสรร

:

ไม่เกิน 2,505,352,131 หน่วย
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จำนวนหุน้ สำมัญที่จัดสรรไว้ :
เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ

ไม่เกิน 2,505,352,131 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท

วิธีกำรจัดสรร

จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อ
และได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผถู้ อื
หุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่
มีชื่อปรำกฏในวันกำหนดรำยชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิ ทธิได้รับกำรจั ดสรร
และเสนอขำยหุ้ นสำมั ญเพิ่ มทุนตำมสั ดส่ วนกำรถื อหุ้ น (Rights
Offering) (Record Date) ในวันที่ 21 ธันวำคม 2560 ในอัตรำส่วน 3
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย

:

ทั้ง นี้ ในกรณี ที่มีเ ศษของใบสำคั ญแสดงสิทธิฯ เหลื อ จำกกำร
คำนวณดังกล่ำวให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่
เหลือจำกกำรจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะทำกำรยกเลิกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ ส่ ว นที่เ หลือจำนวนดั ง กล่ำ ว ซึ่ง จะทำให้คงเหลือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนเท่ำที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลง
ตัว
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย

:

0.00 บำท (ศูนย์บำท)

อัตรำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญ :
แสดงสิทธิฯ

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ
ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำร
ปรับสิทธิ ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 1.5

รำคำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ :

2 บำทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไข
กำรปรับสิทธิ ทั้งนี้ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้
สิ ทธิ จะต้อ งไม่ต่ำกว่ำมู ลค่ ำหุ้นที่ตรำไว้ ของหุ้นของบริษัทฯ ณ
ขณะนั้น (โปรดพิจำรณำเงื่อ นไขกำรปรั บสิทธิใบสำคั ญแสดง
สิทธิฯ ในหัวข้อ 1.5)

ตลำดรองของใบสำคัญแสดง :
สิทธิฯ

บริ ษั ท ฯ จะน ำใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ เข้ ำ จดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

ตลำดรองของหุน้ สำมัญที่เกิด :
จำกกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ

บริษัทฯ จะนำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง
สิ ท ธิ ฯ เข้ ำ จดทะเบี ย นเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์
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ผลกระทบต่อผู้ถอื หุ้น

:

ในกำรพิจำรณำผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจำรณำถึง
ผลกระทบ 3 ประกำร ในกำรนี้ PACE-W1 หมำยควำมถึ ง
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จ ะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 1
ผลกระทบจำกกรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิม่ ทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่
กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 (ไม่รวมกำรออก
และเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด)
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น
อัตรำส่วน
ไม่มผี ลกระทบต่อสัดส่วน
1. ผลกระทบต่อสัดส่วน
กำรถือหุ้น
กำรถือหุ้น (Control
(ในกรณีทผี่ ู้ถือหุน้ ทุกรำยจอง
dilution)
ซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น และเป็นผูใ้ ช้
สิทธิแปลงสภำพใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ และ PACE-W1)
หรือ
ร้อยละ 26.23
(ในกรณีที่มีกำรใช้สทิ ธิซอื้ หุ้น
สำมัญเพิ่มทุนรองรับตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ
PACE-W1 จนครบทั้งจำนวน
แต่ผใู้ ช้สิทธิมใิ ช่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ)
ร้อยละ 37.57
2. ผลกระทบด้ำนรำคำ
(ภำยหลังกำรออกและเสนอ
(Price Dilution)
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น แต่กอ่ นกำร
ออกและเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ และ PACE-W1)
หรือ
ร้อยละ 18.47
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3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
กำไร (Earnings per
share dilution)

(ภำยหลังกำรออกและเสนอ
ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ
PACE-W1)
ร้อยละ 66.67
(ในกรณีทีผู้ถอื หุ้นเดิมทุกรำย
จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น แต่ไม่ใช้สิทธิ
แปลงสภำพใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ และ PACE-W1 ทัง้
จำนวน)
หรือ
ร้อยละ 75.41
(ในกรณีที่ผู้ถอื หุ้นเดิมทุกรำย
จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น และผู้ถอื
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ
PACE-W1 ใช้สทิ ธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ
PACE-W1 และ ที่ออกในครัง้ นี้
ทั้งจำนวน)
หรือ
ร้อยละ 26.23
(เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ ก่อนกำรใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯและ
PACE-W1 แต่ภำยหลังกำร
ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือ
หุน้ )
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ผลกระทบจำกกรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิม่ ทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่
กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 และเมื่อรวม
กำรออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น
อัตรำส่วน
ร้อยละ 8.94
1. ผลกระทบต่อสัดส่วน
(ในกรณีทผี่ ู้ถือหุน้ ทุกรำยจอง
กำรถือหุ้น (Control
ซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
dilution)
สัดส่วนกำรถือหุ้น และเป็นผูใ้ ช้
สิทธิแปลงสภำพใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯและ PACE-W1
รวมถึงกำรออกและเสนอขำย
หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด)
หรือ
ร้อยละ 32.82
(ในกรณีที่มีกำรใช้สทิ ธิซอื้ หุ้น
สำมัญเพิ่มทุนรองรับตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯและ
PACE-W1 จนครบทั้งจำนวน
แต่ผใู้ ช้สิทธิมใิ ช่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ)
2. ผลกระทบด้ำนรำคำ
ยังไม่สำมำรถคำนวณ
(Price Dilution)
ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของ
รำคำของกรณีจัดสรรหุ้นให้แก่
บุคคลในวงจำกัดได้ เนื่องจำก
ยังไม่ได้กำหนดรำคำเสนอขำย
หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ร้อยละ 70.58
3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
(ในกรณีทีผู้ถอื หุ้นเดิมทุกรำย
กำไร (Earnings per
จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
share dilution)
สัดส่วนกำรถือหุ้น แต่ไม่ใช้สิทธิ
แปลงสภำพใบสำคัญแสดง
สิทธิฯและ PACE-W1 ทัง้
จำนวน และมีกำรออกและ
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เสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด)
หรือ
ร้อยละ 77.61
(ในกรณีที่ผู้ถอื หุ้นเดิมทุกรำย
จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น และผู้ถอื
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯและ
PACE-W1 ใช้สทิ ธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯและ
PACE-W1 ที่ออกในครั้งนีท้ ั้ง
จำนวน)
หรือ
ร้อยละ 23.89
(เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ ก่อนกำรใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯและ
PACE-W1 แต่ภำยหลังกำร
ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
กำรออกและเสนอขำยหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด)
โดยมีรำยละเอียดกำรคำนวณตำมข้อ 1.16 ของข้อกำหนดสิทธินี้
1.2

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ
1.2.1 นำยทะเบียนมีหน้ำที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรำย
โดยในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะระบุชื่ อศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ นั้น
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นำยทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมแบบที่นำย
ทะเบียนกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
1.2.2 นำยทะเบียนมีหน้ำที่ตำมสัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษำสมุดทะเบียน
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้จนกว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดจะมีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
ของบริษัทฯ หรือจนกว่ำครบกำหนดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี)
1.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
-

ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีทั่วไป
สิ ทธิ ใ นใบสำคั ญแสดงสิทธิ ฯ จะตกได้ แ ก่ บุคคลหรื อนิติบุคคลที่ปรำกฏชื่อเป็นเจ้ำของ
ใบส ำคั ญแสดงสิ ทธิ ฯ จำนวนดั ง กล่ ำ วที่ร ะบุ อ ยู่ ใ นสมุ ดทะเบียนใบส ำคั ญแสดงสิทธิ ฯ
ในขณะนั้นๆ หรื อ ในวั น ก่ อ นวั น แรกของกำรปิด สมุ ดทะเบีย นในกรณี ที่มี กำรปิดสมุ ด
ทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่จะได้มีกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่ง
สำมำรถใช้ ยัน กับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ได้ ตำมข้ อ 1.3 เกิ ดขึ้ นแล้ว ในวั นปิดสมุด
ทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น ซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ จะตกได้แก่ผู้รับโอนใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ

-

ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ฯ แทน
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิทธิฯได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ จำนวนดังกล่ำวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยจำนวน
ดั ง กล่ ำวจะต้ องไม่ เกินกว่ำ จำนวนรวมของใบสำคั ญแสดงสิทธิ ฯ ในชื่อ ของศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้นๆ หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิดสมุด
ทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีกำรปิดสมุดทะเบียน

1.2.4 เมื่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แจ้งต่อนำยทะเบียน นำยทะเบียนมีหน้ำที่ที่จะต้องออกใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์และลงทะเบียน
ให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รำยดังกล่ำวเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมจำนวนที่ได้รับแจ้งจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีกำรออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนดังกล่ำวแล้ว นำยทะเบียนจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ ที่ลงทะเบียนในสมุ ดทะเบียนผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ไว้ ในชื่อของศู นย์ รับฝำก
หลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิใน
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ใบส ำคั ญแสดงสิทธิ ฯ ออก ส่ วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์นั้น หำกนำยทะเบียนไม่ได้ทำกำรแก้ไข (ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ก็ตำม) ให้ถือว่ำมีจำนวนลดลง
ตำมจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนไว้ในชือ่
ของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำว
1.3

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
1.3.1 กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิได้ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
-

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่ำงผู้โอนและผู้รับโอน กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะ
สมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ระบุชื่อเป็นเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนที่จะทำกำรโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ำย
โดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผู้ที่ปรำกฏชื่อดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี)
ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลำยมือชื่อสลักหลังแสดงกำรโอนไว้
ด้วย
ผลกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่ำงผู้รับโอนกับบริษัทฯ กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
จะใช้ยันกับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ลงลำยมือชื่อเป็น
ผู้รับโอนในด้ำนหลังของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นครบถ้วนแล้ว
ผลของกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่ำงผู้รับโอนกับบุคคลภำยนอก กำรโอนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ จะใช้ยันกั บบุคคลภำยนอกได้ ก็ต่อเมื่ อนำยทะเบียนได้ ลงทะเบียนกำรโอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เรียบร้อยแล้ว

-

กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องกระทำ ณ สำนักงำนใหญ่ของนำย
ทะเบียนในวันและเวลำทำกำรของนำยทะเบียน และจะต้องทำตำมแบบและวิธีกำรที่นำย
ทะเบียนกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ลงลำยมือชื่อ
ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้น พร้อมทั้งหลักฐำนอื่นๆ ที่ยืนยันถึงควำมถูกต้องและควำม
สมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ พร้อมทั้งหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่นำยทะเบียนกำหนด อย่ำงไรก็ดี นำยทะเบียนมี
สิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หำกนำยทะเบียนเห็นว่ำกำร
โอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมำย

1.3.2 สำหรับกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ให้เป็นไปตำมข้อ บังคับ
ของตลำดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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1.4

กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ
1.4.1 วันกำหนดกำรใช้สิทธิ และกำรใช้สิทธิซอื้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งแรกเมื่อครบกำหนด 2
ปีนับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
เมื่ อ ครบระยะเวลำ 2 ปีนับจำกวั นที่อ อกใบส ำคั ญแสดงสิ ทธิ ฯ ผู้ ถือ ใบส ำคั ญแสดงสิ ทธิ ฯ
สำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำกำรสุดท้ำยของทุกสิ้นเดือนมิถุนำยน และ
เดือนธันวำคม
ทั้งนี้ วันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอำยุครบ 5 ปีนับจำกวันที่
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
หำกวั นก ำหนดกำรใช้ สิ ทธิ ตำมใบส ำคั ญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้ งใดไม่ ตรงกั บวั นท ำกำร ให้ เลื่ อนวั น
กำหนดกำรใช้สิทธิเป็นวันทำกำรก่อนหน้ำวันกำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว
โดยวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 และวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ำยตรงกับวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2566 หำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้ง
ใดไม่ตรงกับ วันทำกำร ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิเป็นวันทำกำรก่อนหน้ำวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิ
ดังกล่ำว โดยบริษัทฯ จะไม่ขยำยอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
ในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบำงส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภำยในวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย บริษัทฯ จะถือว่ำผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำวและให้ถือว่ำ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นๆ สิ้นสภำพโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ
1.4.2 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ตำมวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.6 โดยจะต้องแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้ น สำมั ญ ของบริ ษั ทฯ ภำยในระหว่ ำ ง 5 วั น ท ำกำรก่ อ นวั น
กำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ภำยในช่วงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. หำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งใดไม่ตรงกับวันทำกำร ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิเป็นวันทำกำร
ก่อนหน้ำวันกำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว ยกเว้นสำหรับวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ผู้ถือ
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ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ แล้ว จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิดังกล่ำวได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งข่ำวเกี่ยวกับระยะเวลำยื่นควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำร
ใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถำนที่ใช้สิทธิ ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ (SETSMART/
ELCID) โดยบริษัทฯ จะแจ้งรำยละเอียดดังกล่ำวอย่ำงน้อย 5 (ห้ำ) วันทำกำรก่อนระยะกำรแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย บริษัทฯ จะส่งจดหมำย
ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคั ญ
แสดงสิทธิฯ โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน
ก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะทำกำรขึ้นเครื่องหมำยห้ำมกำรซื้อ
ขำยชั่วครำว (SP) ล่วงหน้ำ 2 (สอง) วันทำกำรก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่ำว ตรงกับวันหยุด ทำกำร
ของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวันทำกำรก่อนหน้ำวัน ปิดสมุ ดทะเบียนดังกล่ำว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ จะพักกำรซื้อขำยตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่ำว จนถึงวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
1.4.3 นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9000
โทรสำร: 0-2009-9991
Website: www.set.or.th/tsd
1.4.4 สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 87/2 ซีอำร์ซี ทำวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3
ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์: 0-2654-3344
โทรสำร: 0-2654-3323
Website: www.pacedev.com
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1.4.5 วิธีกำรใช้สิทธิและขั้นตอนกำรใช้สิทธิ
ในกรณีมีกำรแต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ และ/หรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถำนทีท่ ี่
ติดต่อในกำรใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทรำบผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลำดหลักทรัพย์
1.4.6 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ที่บริษัท ฯ
และ/หรื อ ตั ว แทนรั บแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ หรื อ ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริษัท ฯ
(www.pacedev.com) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุน้
สำมัญได้ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ โดยจะต้องแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิตำมระยะเวลำแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ในหัวข้อ 1.4.2 ตำมที่ระบุ
ข้ำงต้น
ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบใบหุ้น (Scrip) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักฐำนในกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิได้ทันที
ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่
ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ออก
จำกระบบไร้ใบหุ้นหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำ ซื้อขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และ
บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำวจะดำเนินกำรแจ้ง กับศู นย์รั บฝำกหลักทรั พย์ เพื่อขอถอนใบสำคั ญ
แสดงสิทธิฯ สำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี) ให้
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรดำเนินกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุไว้
ข้ำงต้น
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซอื้ หุ้นสำมัญ จะต้องปฏิบัติตำมเงือ่ นไขกำรแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ โดยดำเนินกำรและส่งเอกสำรดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ตำมสถำนที่ติดต่อตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.4.4 ข้ำงต้น หรือตำมที่มีกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทรำบต่อไป (ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับกำรแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิทำงไปรษณีย์)
ก)

แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน และ
ครบถ้วนทุกรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และส่งให้แก่บริษัทฯ
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนง
กำรใช้สิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสำมำรถขอรับแบบแสดงควำมจำนงกำร
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ใช้สิ ทธิซื้อหุ้นสำมั ญได้ ณ สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ ในระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ หรือดำวน์โหลดแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ที่
www.pacedev.com
ข)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์
กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ลงลำยมือชื่อผู้โอนด้ำนหลัง ตำมจำนวนที่ระบุใน
แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนำจให้ผู้อื่นมำรับใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ำมี)

ค)

ชำระเงินตำมจำนวนในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซอื้ หุน้
สำมัญภำยในระยะเวลำที่กำหนด โดยไม่เกินวั นใช้สิทธิ แก่บริษัทฯ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังนี้
 กรณีชำระด้วยกำรโอนเงินสดเข้ำบัญชี
กำรโอนเงินเข้ำบัญชีดังต่อไปนี้เท่ำนั้น “บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์
ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)” ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) สำขำ
All Seasons Place (ถนนวิทยุ) บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่ 155-3011302 และแนบหลักฐำนกำรโอนเงินภำยในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง
 กรณีชำระด้วยกำรนำฝำก เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊ำฟท์ หรือคำสั่งจ่ำยเงินธนำคำร
กำรนำฝำก เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊ำฟท์ หรือคำสั่งจ่ำยเงินธนำคำร ที่สำมำรถ
เรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหำนคร โดยต้องนำฝำกภำยใน 11.00 น. ของวันทำ
กำร 2 วันก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยนำฝำกเข้ำบัญชี “บริษัท เพซ ดีเวลล
อปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)” ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด
(มหำชน) สำขำ All Seasons Place (ถนนวิ ทยุ) บั ญชี ก ระแสรำยวั น
เลขที่ 155-301130-2 และแนบหลักฐำนกำรโอนเงินภำยในวันใช้สิทธิแต่ละ
ครั้ง
ทั้ง นี้บริ ษั ทฯขอสงวนสิทธิ ในกำรรั บชำระเงิ นค่ ำจองซื้อ หุ้นสำมั ญด้ ว ยวิธีกำรอื่น ใด
นอกเหนือจำกกำรโอนเงินหรือนำฝำกเช็ค /แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊ำฟท์ หรือคำสั่งจ่ำยเงิน
ธนำคำร เข้ำบัญชีที่กำหนดไว้ข้ำงต้น
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ง) ผู้ ถือ ใบสำคั ญแสดงสิ ท ธิ ฯ จะต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบค่ ำ อำกรแสตมป์ ห รื อ ภำษี อื่ น ใด (ถ้ ำ มี )ตำม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรหรือข้อบังคับหรือกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใช้บังคับในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

จ) หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ
1) บุคคลสัญชำติไทย : ส ำเนำบัตรประชำชน หรื อ ส ำเนำบัตรข้ำ รำชกำร หรื อ
สำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจทีย่ ังไม่หมดอำยุ (ในกรณี
มี กำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกั บ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำน
รำชกำร เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้ น) พร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง
2) บุคคลต่ำงด้ำว

: ส ำเนำใบต่ ำ งด้ ำ ว หรื อ ส ำเนำหนัง สื อ เดิ นทำงที่ยัง ไม่
หมดอำยุ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

3) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์
อำยุ ไ ม่ เ กิ น 6 เดื อ น นั บ จำกวั นที่ ยื่น แบบแสดงควำม
จำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
โดยกรรมกำร ผู้ มีอ ำนำจที่มีชื่อ ปรำกฏอยู่ ในหนังสือ
รับรองบริษัทนั้น และเอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผู้มี
อำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง
4) นิติบุคคลต่ำงประเทศ : สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสำรนั้น อำยุ ไม่ เกิ น 12 เดื อนก่อนวันใช้
สิ ทธิ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้ องโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจ
และเอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อ
ตำม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
5) คัสโตเดียน (Custodian): สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรับรองโดย Notary public
ของประเทศที่ออกเอกสำรนั้น อำยุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวัน
ใช้สิทธิ พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือมอบอำนำจ
(ถ้ำมี) และเอกสำรหลักฐำนของผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม
1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
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ทั้งนี้ หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำว
ข้ำงต้น บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิขอสงวนสิทธิทจี่ ะถือว่ำ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ในครั้งนั้นๆ
อย่ ำ งไรก็ตำม บริ ษั ทฯ และ/หรือ ตั ว แทนรั บแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ สำมำรถใช้
ดุลพินิจในกำรพิจำรณำให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้
ตำมควำมเหมำะสม
1.4.7 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่ำนั้น โดยอัตรำกำรใช้สิทธิเท่ำกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบ
แทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสำมัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิ
ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมข้อ 1.5
1.4.8 จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิจะคำนวณโดยกำรนำจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ชำระตำมที่กล่ำวข้ำงต้น หำรด้วย
รำคำกำรใช้สิทธิในขณะที่มีกำรใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสำมัญเป็นจำนวนเต็ม ไม่เกิน
จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คูณด้วยอัตรำกำรใช้
สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำร
คำนวณดังกล่ำว บริษัทฯ จะไม่นำเศษดังกล่ำวมำคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจำกกำรใช้
สิทธิดังกล่ำวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพำะคืนให้แก่ผู้ ถือใบสำคั ญแสดงสิทธิ ฯ หรือใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภำยใน 10 (สิบ) วันทำกำรนับจำกวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ำในกรณีใดๆ
ในกรณีที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำ
กำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสำมัญที่จะได้รับจำกกำร
ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง
1.4.9 ในกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสำมำรถใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ โดยไม่
มีกำรกำหนดจำนวนหุ้นสำมัญขั้นต่ำ
1.4.10 หำกบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิได้รับหลักฐำนใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่ บริษัทฯ
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิได้รับชำระไม่ครบตำมจำนวนที่ระบุไว้ในแบบ
แสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ หรือ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิตรวจสอบได้ว่ำ ข้อควำมที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
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ฯ กรอกลงในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ จะต้องทำกำรแก้ไขให้ถูก ต้องภำยใน
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงใช้สิทธิ หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ไม่ทำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิจะถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสำมัญ และบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิจะจัดส่งเช็ค ดร๊ำฟท์
ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือคำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำรที่ได้รับ (แล้วแต่กรณี) และใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภำยใน 10 (สิบ) วัน
นับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ให้ถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธินั้นสิน้ สภำพลงโดยไม่มี
กำรใช้สิ ทธิ บริ ษั ทฯ และ/หรื อ ตั ว แทนรั บแจ้ง ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ จะไม่ รั บผิดชอบต่อ
ดอกเบี้ยและ/หรือค่ำเสียหำยอื่นใด ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ชำระจำนวนเงินในกำรใช้
สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิมีสทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียว
ที่จะถือว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่จองซื้อมีจำนวนเท่ำกับจำนวนที่จะได้รับตำมจำนวนเงินในกำรใช้
สิ ทธิ ซึ่ง ตั ว แทนรั บแจ้ง ควำมจำนงในกำรใช้สิ ทธิ ได้ รั บ ชำระไว้ จริ ง ตำมรำคำกำรใช้สิทธิใน
ขณะนั้น
กำรกระทำใดๆ ของบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิให้ถือว่ำเป็นที่สุด
ในแต่ละครั้งของกำรใช้สิทธิ
1.4.11 ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ไม่สำมำรถคืนเงินส่วนที่
ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ภำยในระยะเวลำ 10 (สิบ) วันนับแต่วันที่ใช้สิทธิ
ในครั้งนั้นๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ำ) ต่อปี
โดยคำนวณจำกเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันที่พ้นกำหนด 10 (สิบ) วันดังกล่ำวจนถึงวันที่ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ
อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิได้ทำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท์
ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือคำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิฯ
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื
ว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
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1.4.12 เมื่ อ ผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ หรื อ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ประสงค์ จะใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญ ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทั้ง
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญ และชำระเงินค่ำจองซือ้ หุ้นสำมัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ จะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับควำม
ยินยอมเป็นหนังสือจำกบริษัทฯ
1.4.13 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ยังมิได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขของกำรใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นๆ สิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดกำรใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ำย
1.4.14 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำม
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่สำหรับกำรใช้สิทธิภำยใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่วันกำหนดกำรใช้
สิ ทธิ ซึ่ง บริ ษั ท ฯ ได้ รั บชำระค่ ำ หุ้น ครบถ้ ว นตำมจำนวนที่มีกำรใช้สิ ทธิ แ ล้ ว โดยบริ ษั ท ฯ จะ
ดำเนินกำรจดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้ำเป็นผูถ้ ือหุ้นสำมัญของบริษทั
ฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมจำนวนหุ้นสำมัญที่คำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิ
หุ้นสำมัญใหม่ที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ จะมีสิทธิและสถำนะเท่ำ
เทียมกับหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำร นับตั้งแต่วันที่มีกำรจดแจ้ง
ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิม่
ทุนชำระแล้ว เนื่องจำกกำรออกหุ้นสำมั ญใหม่ จำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคั ญแสดงสิทธิ ฯ กั บ
กระทรวงพำณิชย์แล้ว
1.4.15 ในกรณีที่หุ้นสำมัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมข้อ 1.8 อย่ำงไรก็
ตำม บริ ษั ท ฯ จะไม่ ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ไม่ ส ำมำรถใช้สิทธิได้
ถึงแม้ว่ำจะมีหุ้นสำมัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นบุคคลต่ำงด้ำวหรือนิติ
บุคคลต่ำงประเทศที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เพรำะถูกจำกัดสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ระบุใน
ข้อบังคับบริษัทฯ
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1.5

เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ทั้งนี้ เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม บริษัทฯ จะ
ดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญตลอดอำยุของใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
1.5.1 เมื่อบริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมำจำกกำร
รวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ โดยกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิ ทธิ
จะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ
ซึ่งกำรปรับสิทธินี้ทำเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับหุ้นจำนวนเท่ำเดิม เสมือนว่ำไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ
(1)

รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1 =

(2)

Price 0 x Par 1
Par 0
อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Ratio 1 =
โดยที่

1.5.2

Ratio 0 x Par 0
Par 1
Price 1 คือ
รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ

รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

Par 1 คือ

มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปลี่ยนแปลง

Par 0 คือ

มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิ ม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจำกัด โดย “รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่ำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ)
ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้
สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XR) สำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
(Rights Issue) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
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“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จำกจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะ
ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออก
นั้น (ถ้ำมี) หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ทั้งหมด
อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย
ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่ำวด้วยกัน ให้นำรำคำเฉลี่ยทั้ง 2 รำคำ และจำนวนหุ้นที่ออก
ใหม่ทั้งหมดมำคำนวณรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำย
พร้อมกันดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำย
เฉพำะของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ซึ่ง “รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ” ต่ำกว่ำร้อยละ
90 (เก้ำสิบ) ของ "รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ" มำคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น
"รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ" ได้กำหนดไว้เท่ำกับ รำคำเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักของหุ้น
สำมัญของบริษัทฯ ที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรั พย์ 7 (เจ็ด) วันทำกำรติดต่อกันก่อน
วั นที่ใ ช้ใ นกำรคำนวณ ซึ่ง รำคำตลำดเฉลี่ยถ่ วงน้ำหนัก เท่ำ กั บ มู ล ค่ ำ กำรซื้อขำยหุ้นสำมัญ
ทั้ง หมดของบริ ษัท ฯ หำรด้ ว ยจำนวนหุ้นสำมั ญของบริ ษัท ฯ ที่มีกำรซื้อ ขำยทั้งหมดในตลำด
หลักทรัพย์
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จะไม่ได้รับสิทธิในกำรจอง
ซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XR) สำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอ
ขำยให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่สำหรับ
กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” เนื่องจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซื้อ
ขำยในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทฯ จะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
“รำคำยุติธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำม
เห็นชอบ
(1)

(2)

รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]
อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]
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โดยที่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ

รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ

A

คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อน
ปิดสมุ ดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ กำรจองซื้อ หุ้นสำมั ญที่ออก
ใหม่ของ ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญ ที่ออกใหม่แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณี
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B

คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้ นเดิ ม
และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

BX

คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำก
กำรออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ำมี) ทั้งจำกกำรเสนอขำยให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/หรือ
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด

1.5.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชน
ทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”)
เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ โดยที่ “รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของ
หุ้นสำมัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับ สิทธิ” ดังกล่ำว ต่ำกว่ำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของ “รำคำ
ตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ”
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิ และอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผถู้ อื หุน้
สำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ น
หุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XR
หรือ XW) สำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรก
ของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้
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หรือให้สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ กรณีเสนอขำยให้กับประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็น
กำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” คำนวณได้จำกจำนวนเงินที่บริษัทฯ
จะได้รับจำกกำรขำยหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิใน
กำรจองซื้อหุ้นสำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ำมี) รวมกับเงินที่
จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญนั้น หำรด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกำร
ใช้สิทธินั้น
อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพพร้อมกันมำกกว่ำ 1
รำคำกำรเสนอขำย ในเงื่ อ นไขที่จะต้ อ งจองซื้อ หลักทรั พย์ ดัง กล่ ำ วด้ ว ยกั น ให้ คำนวณกำร
เปลี่ยนแปลงจำก หลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพทั้งหมด แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำย
พร้อมกันดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงจำก
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ ซึ่ง "รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่จะออกใหม่เพื่อ
รองรับสิทธิ" ต่ำกว่ำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของ "รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ" เท่ำนั้น “รำคำ
ตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” มีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้ำงต้น
“วั นที่ ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึ ง วั นแรกที่ผู้ ซื้อ หุ้นสำมั ญจะไม่ ได้ รั บสิ ทธิในกำรจองซื้อ
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ
สำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ
วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้
สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญแก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด แล้วแต่กรณี
(1)

(2)

รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1 =
Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]
อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0

คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
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MP
A

คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ
คือ จำนวนหุ้นสำมัญทีไ่ ด้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทมี่ ี
สิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้ หรือให้สทิ ธิใน
กำรจองซื้อหุ้นสำมัญ และ/หรือ ก่อนวันแรกของกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสทิ ธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็น
หุ้นสำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ กรณีเสนอ
ขำยต่ อประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด แล้วแต่กรณี
B
คือ จำนวนหุ้นสำมั ญที่อ อกใหม่ เพื่อ รองรั บกำรใช้สิ ทธิ ข อง
หลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญตำมที่เสนอ
ขำยให้แ ก่ ผู้ถือหุ้นเดิ ม และ/หรื อ เสนอขำยต่ อ ประชำชน
ทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BX
คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำก
กำรออกหลั ก ทรั พ ย์ ใ ดๆ ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ที่ จ ะแปลงสภำพ /
เปลี่ ย นเป็ น หุ้ น สำมั ญ ได้ หรื อ ให้ สิ ท ธิ ใ นกำรจองซื้อ หุ้ น
สำมั ญ ส ำหรั บกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิ ม และ/หรือ
เสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคล
ในวงจำกั ด รวมกั บ เงิ นที่ จะได้ รั บจำกกำรใช้สิ ทธิ แ ปลง
สภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซื้อ
หุ้นสำมัญ
1.5.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุ้นของบริษทั
ฯ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อ
หุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XD)
(1)

(2)

รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x A
(A + B)
อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B)
A
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โดยที่ Price 1 คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ

รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

A

คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อน
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในกำรรับหุ้นปันผล

B

คือ

จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสำมัญปันผล

1.5.5 เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ หลังหักภำษีเงินได้และ
หลังจำกหักขำดทุนสะสมและสำรองตำมกฎหมำย สำหรับกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำปี
บัญชีใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบสำคั ญแสดงสิทธิฯ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำ
กำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วั นแรกที่
ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XD)
ทั้งนี้ อัตรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำก
ผลกำรดำเนินงำนในแต่ละรอบระยะปีบัญชี หำรด้วยกำไรสุทธิตำมงบตำมงบกำรเงินของบริษัท
ฯ หลั ง หักภำษี เ งิ นได้ แ ละหลั ง จำกหักขำดทุนสะสมและส ำรองตำมกฎหมำย ของผลกำร
ดำเนินงำนของรอบระยะเวลำปีบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจริงดังกล่ำวให้รวมถึง
เงินปันผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่ำวด้วย
วันที่ใช้ในกำรคำนวณ หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่
ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XD)
(1)

(2)

รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)]
MP
อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP
[MP - (D - R)]
โดยที่ Price 1 คือ
รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ

รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
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Ratio 0 คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ

D

คือ

เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยจริงแก่ผู้ถือหุ้น

R

คือ

เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 90 โดยคำนวณจำก
กำไรสุทธิหลักหักภำษีเงินได้ และหลังจำกหักขำดทุนสะสม
และสำรองตำมกฎหมำย จำกผลกำรดำเนินงำนในรอบปี
บัญชี หำรด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

1.5.6 ในกรณี ที่มีเหตุ กำรณ์ใด ๆ อั นทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีกำรใช้สิ ทธิตำมใบสำคั ญแสดงสิ ทธิฯ ด้อยไปกว่ำเดิม โดยที่
เหตุกำรณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่ำวข้ำงต้น ให้บริษัทฯ พิจำรณำเพื่อ
กำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ แทนอัตรำกำรใช้สิทธิ) ใหม่อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ฯ ด้อยไปกว่ำเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็นที่สุด และให้ บริษัทฯ แจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์
ทันทีนับแต่วันที่มีเหตุกำรณ์หรือก่อน 9.00 น. ของวันถัดไป และแจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต. และนำย
ทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวด้วยภำยในระยะเวลำ 15 (สิบห้ำ) วัน
นับตั้งแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิดังกล่ำว
1.5.7 กำรคำนวณเปลี่ยนรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน
และจะคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมลำดับเหตุกำรณ์ก่อนหลังของกำรเปรียบเทียบกับรำคำตลำดของ
หุ้นสำมั ญของบริษั ทฯ ส ำหรั บในกรณี ที่มีเหตุ กำรณ์ ต่ำง ๆ จะเกิ ดขึ้ นพร้ อมกั นให้ค ำนวณกำร
เปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 โดย
ในแต่ละลำดับครั้งที่มีกำรคำนวณกำรเปลีย่ นแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้
สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สำม) ตำแหน่ง
1.5.8 กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มี
กำรเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและอัตรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวม
หุ้น สำหรับกำรคำนวณจำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิ จะคำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำร
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสำมัญ (จำนวนหุ้นสำมัญคำนวณได้จำก อัตรำ
กำรใช้สิทธิใหม่คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่แสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้
จำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จำกกำรใช้
สิทธิมีเศษของบำท ให้ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
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ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิจนเป็นผลทำให้รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่ที่คำนวณ
ตำมสูตรมีรำคำต่ำกว่ำมูลค่ ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญ (Par Value) ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิที่จะปรับรำคำกำรใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญเท่ำนั้น สำหรับ
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตรำกำรใช้สิทธิที่คำนวณได้ตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม
1.5.9 บริษัทฯ อำจทำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กับกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำร
ปรับอัตรำกำรใช้สิทธิก็ได้
1.5.10 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/หรือ กำร
ออกใบส ำคั ญแสดงสิ ทธิ ใ หม่ ทดแทนกำรปรั บอั ตรำกำรใช้ สิ ทธิ ตำมข้ อ 1.5.9 บริ ษั ท ฯ จะ
ดำเนินกำรแจ้ง รำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บกำรปรั บสิ ทธิ โดยบอกถึ ง เหตุ ผ ลที่ต้อ งมี กำรปรั บสิ ท ธิ
รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ วันที่กำรปรับสิทธิมีผล
บั ง คั บ และจ ำนวนใบส ำคั ญแสดงสิ ทธิ ที่ อ อกทดแทนกำรปรั บอั ต รำกำรใช้สิ ท ธิ ต่อ ตลำด
หลักทรัพย์ โดยจะแจ้งทันทีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุกำรณ์หรือก่อน 9.00 น. ของวันที่กำรปรับสิทธิมี
ผลบัง คับ ผ่ำนทำงสื่อ อิ เล็คทรอนิกส์ข องตลำดหลักทรัพย์ (SETSMART/ELCID) และแจ้งต่อ
สำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันนับแต่วันที่กำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้
1.6

กำรแก้ไขเพิม่ เติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
1.6.1 กำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ข้ำงต้น และกำรแก้ไขที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ โดยชัดแจ้งหรือที่ต้องดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกำรแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่
สำระสำคัญ เช่น แก้ไขขั้นตอนกำรใช้สิทธิ ซึ่งกำรแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติหรือ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมำยอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกำศ หรือ
ข้อบังคับของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ กระทำได้โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอม
จำกที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภำยหลังจำกที่ได้แจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต รับทรำบแล้ว
1.6.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมข้อ 1.6.1 ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษทั ฯ
และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ในข้อ 1.6.2 นี้ ยกเว้นกำรปรับสิทธิ
ตำมที่ร ะบุไว้ ใ นข้อ 1.5 จะต้ อ งได้ รั บควำมยิ นยอมด้ ว ยคะแนนเสียงไม่ น้อ ยกว่ำ กึ่ งหนึ่งของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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1.6.3 กำรแก้ ไขเพิ่มเติ มข้ อ กำหนดสิ ทธิ ไม่ ว่ ำ ในกรณี ใ ด จะต้ อ งไม่ ขั ดหรื อ แย้ ง กั บข้ อ กำหนดตำม
ประกำศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภำยหลังที่
บริษัทฯ ได้รับอนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
1.6.4 ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิฯ และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไข
ข้อกำหนดสิทธิในเรื่อง อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ และอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ
ยกเว้นเป็นกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำย
และเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง นี้ บริ ษั ท ฯ จะดำเนินกำรแจ้งไปยั งผู้ถือ ใบสำคั ญแสดงสิทธิ ฯ ทุกรำยถึ ง กำรเปลี่ ยนแปลง
ข้อกำหนดสิทธิดังกล่ำวในข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันนับแต่วันที่ได้รับกำร
ร้องขอเป็นหนังสือจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และบริษัทฯ จะดำเนินกำรแจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต.
ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ
และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวภำยใน 15 (สิบห้ำ) วัน นับแต่วันที่กำร
ปรับสิทธิมีผลบังคับใช้
1.7

กำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
กำรเรียกและ/หรือ กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้เป็นไปตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
1.7.1

บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ไม่ว่ำในเวลำใด ๆ แต่บริษัทฯ ต้องเรียก
ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อขอมติในกำรดำเนินกำรใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็ว ภำยใน 30
(สำมสิบ) วันนับแต่เกิดเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้
(ก)

หำกมี ก ำรเสนอขอแก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลงข้ อ กำหนดสิ ทธิ ไ ม่ ว่ ำ โดยบริ ษั ท ฯ หรื อ ผู้ ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 1.6.2 หรือ

(ข)

หำกมีเหตุกำรณ์ซึ่ง บริษัทฯ เห็นว่ำอำจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ อย่ำงเป็นนัยสำคัญ หรือควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม
ข้อกำหนดสิทธิ หรือ

(ค)

มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ รำยหนึ่งหรือหลำยรำยที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมกัน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25.0 (ยี่สิบห้ำ) ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมิได้มีกำรใช้
สิทธิ ร้องขอให้บริษัท ฯ ดำเนินกำรจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ โดยได้ทำเป็น
หนังสือที่ระบุเหตุผลอย่ำงชัดเจนในกำรขอให้มีกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
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ในกรณีที่มีกำรจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ บริษัทฯ จะดำเนินกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
กำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำร
ประชุมดังกล่ำวเป็นระยะเวลำไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
1.7.2

ในกำรเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเนื่องจำกผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้เรียก
ประชุม ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถำนที่ วัน เวลำ ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่
จะพิจำรณำในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยชื่อ และที่อยู่ที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ
และแจ้งผ่ำนทำงสือ่ อิเล็คทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ (SETSMART / ELCID) เพื่อกำหนดสิทธิใน
กำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 (เจ็ด) วันก่อนกำรประชุมในแต่ละครั้ง

1.7.3

ในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไป
แล้วบำงส่วนซึ่งมีสิทธิเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำ ร่ว ม
ประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ดังกล่ำวจะต้องจัดทำหนังสือ
มอบฉันทะตำมแบบที่บริษัทฯ กำหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรือผู้ที่
ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุม
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หมำยถึง ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนของบริษัทฯ ใน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจำรณำข้อนั้น
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีส่วนได้เสียตำมข้อนี้ หมำยถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ

1.7.4

ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผู้ ถือ ใบส ำคั ญแสดงสิ ทธิ ฯ มี คะแนนเสี ยงเท่ำ กั บหน่ว ยของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ถืออยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง

1.7.5

ในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัท ทำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม ในกรณี
ที่ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรไม่เข้ำร่วม ให้ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เข้ำร่วมกำรประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มำเข้ำร่วมประชุมทำหน้ำที่
เป็นประธำนที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็
ได้ โดยที่ทั้งสองกรณีประธำนที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขำด
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1.7.6

องค์ประชุมในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมำประชุมรวมกันได้
ไม่ น้อ ยกว่ ำ 25 (ยี่ สิ บห้ำ ) รำย หรื อ ไม่ ต่ำกว่ ำ กึ่ ง หนึ่ง ของจำนวนผู้ถือ ใบสำคั ญแสดงสิทธิฯ
ทั้งหมด ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของจำนวนหน่วย
ทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนจึงจะ
ครบองค์ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นัน้

1.7.7

ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำ กำรประชุม ครั้ งใด เมื่ อ ล่ ว งเวลำนัดไปแล้ว 45 (สี่ สิ บห้ำ) นำที ยั ง มี ผู้ ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้ำร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอันระงับ
ไป หำกกำรเรี ยกประชุมเป็นกำรเรี ยกโดยมติ คณะกรรมกำรบริ ษั ท ให้นัดประชุมใหม่ ภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกินกว่ำใน 14 (สิบสี่) วันนับจำกวันกำหนดประชุมผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งแรก และให้บริษัทฯ ดำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรำยและตลำดหลักทรัพย์ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ข้ำงต้น ใน
กำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม

1.7.8

มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน ณ
ขณะนั้น ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.7.9

มติ ใ ดๆ ซึ่ง ที่ป ระชุมผู้ถือใบสำคั ญแสดงสิทธิ ฯ ได้ ล งมติ ไปแล้ ว นั้น ให้ถือ ว่ ำ มี ผ ลผูกพันผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรำยไม่ว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นจะได้เข้ำร่วมประชุมด้วยหรือไม่
ก็ตำม

1.7.10 ภำยหลังจำกบริษัทฯ ในดำเนินกำรจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่

ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทรำบผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของตลำดหลักทรัพย์ (SETSMART / ELCID) โดยเร็ว
1.7.11 บริษัทฯ จะดำเนินกำรจัดทำและบันทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบันทึก ดังกล่ำ วไว้ ที่

สำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ รำยงำนประชุมที่ได้ลงลำยมือ ชื่อโดยประธำนที่ประชุมให้ถือเป็น
หลั กฐำนอันสมบูร ณ์ของกิจกำรทั้งหลำยที่ได้ ประชุมกั นนั้น และให้ถือว่ำกำรประชุมและมติ
ทั้งหลำยได้กระทำโดยถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่ตลำด
หลักทรัพย์และสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจำกวันประชุมผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
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1.7.12 ในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ และที่

ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ เพื่อแสดง
ควำมคิดเห็นหรือให้คำอธิบำยในที่ประชุมผู้ถือในสำคัญแสดงสิทธิได้
1.7.13 บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด
1.7.14 บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตำมมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ นับตั้งแต่

วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลำยลักษณ์อกั ษร
ให้สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ทรำบภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันนับแต่วันที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติมนั้น
1.7.15 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดประชุมได้ทันภำยในอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ถือว่ำกำร
ดำเนินกำรประชุมสิ้นสุดลงและไม่ได้มีกำรจัดประชุมในครั้งนั้น
1.8

กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มหี ุ้นเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
บริษัทฯ จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมรำยละเอียดดังนี้
1.8.1 บริษัทฯ จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้เฉพำะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มำแจ้งควำมจำนงที่จะใช้สิทธิ
ในวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ซึ่ง บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ได้อย่ำงเพียงพอ โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ดังกล่ำว สำมำรถคำนวณได้ตำมที่กำหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้น กรณีตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมข้อ 2
1.8.2 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 1.8.1 บริษัทฯ จะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ และ
จะจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตำมที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิโดย
ถูกต้องแล้ว ภำยใน 14 (สิบสี่) วันทำกำร นับจำกวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มำแจ้งควำมจำนง
ที่จะใช้สิทธิ ในกรณีท่ี บริษัทฯ ไม่ สำมำรถคื นเงินค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ได้
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุด
ห้ำ) ต่อปี โดยคำนวณจำกค่ำเสียหำยนับแต่วนั ที่พ้นกำหนด 14 (สิบสี่) วันทำกำร ดังกล่ำวจนถึงวันที่
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับคืนเงินค่ำเสียหำย
อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกบริษัทฯ ได้ทำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือคำสั่ง
จ่ำยเงิ นของธนำคำร ซึ่งขี ดคร่ อมสั่ งจ่ำยเฉพำะชื่อผู้ ถือใบส ำคั ญ แสดงสิ ทธิ ฯ ทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ ที่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือ
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ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับเงินค่ำเสียหำยคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/
หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
1.8.3 กำรคำนวณค่ำเสียหำยที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมข้อ 1.8.1 มีสูตรกำร
คำนวณดังนี้
ค่ำเสียหำยต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 (หนึ่ง) หน่วย เท่ำกับ B x [MP – EP]
โดยที่ B

คือ

จำนวนหุ้นสำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตำมอัตรำ
กำรใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP

คือ

รำคำปิดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ในวันกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละ
ครั้งซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มำแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ

EP

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือรำคำกำรใช้สิทธิตำม
เงื่อนไขกำรปรับสิทธิหำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ

1.8.4 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อนี้ให้ถือเป็นที่สุด
อนึ่ง ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ไม่
สำมำรถใช้สิทธิได้ เนื่องจำกข้อจำกัดในเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว ซึ่งข้อบังคับ
บริ ษั ท ฯ กำหนดว่ ำ กำรถื อ หุ้นของคนต่ำ งด้ ำ วจะต้ องไม่ เกิ นกว่ำ ร้อ ยละ 49 (สี่ สิ บเก้ ำ) ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่ำเสียหำย
หรือดำเนินกำรอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว และผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น
1.9

สถำนะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ แสดงควำมจำนง
ใช้สิทธิ
สถำนะของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ แสดงควำมจำนงใช้สิทธิ
และวันก่อนวันที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ยังไม่ได้แสดงควำม
จำนงใช้สิทธิ และสถำนภำพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อัน
เนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ข้ำงต้นแล้ว
ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นำหุ้น
สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญ
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แสดงสิทธิฯ ที่ได้ทำกำรใช้สิทธิแล้วจะได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินกำรออกหุ้น
สำมัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยเร็วที่สุดตำมจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
สมควรจะได้รับหำกรำคำที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสำมัญส่วนที่เพิ่มใหม่อำจได้รับช้ำกว่ำหุ้น
สำมัญที่ได้รับก่อนหน้ำนี้แล้ว แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้ำ) วันนับจำกวันที่มีกำรปรับสิทธิ
1.10

สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ทเี่ กิดจำกกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจำนวนหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่สำหรับกำรใช้สิทธิภำยใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่วันกำหนดกำรใช้สิทธิซึ่งบริษทั ฯ ได้รับ
ชำระค่ำหุ้นครบถ้วนตำมจำนวนที่มีกำรใช้สิทธิแล้ว และบริษัทฯ จะดำเนินกำรจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมจำนวนหุ้น
สำมัญที่คำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น
หุ้นสำมัญใหม่ที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกับหุ้น
สำมัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำร นับตั้งแต่วันที่มีกำรจดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ หรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจำกกำร
ออกหุ้นสำมัญใหม่จำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กับกระทรวงพำณิชย์แล้ว

1.11

มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่ออนุมตั ิกำรออกหุ้นเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2560 มีมติอนุมัติกำรออก
และเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ฯ รุ่นที่ 2 หรือเรียกว่ำ PACE-W2 จำนวน
ไม่เกิน 2,505,352,131 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) และมีมติอนุมัติกำรเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,758,028,197 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จำนวน 16,782,648,000 บำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 13,024,619,803 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท รวมทั้งสิ้น 13,024,619,803 บำท เพื่อรองรับ
(1)

กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่
(Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 7,516,056,394 หุน้

(2)

กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษั ทฯ รุ่นที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิ มของบริ ษัทฯ ที่จองซื้ อและได้ รั บ
จัดสรรหุ้ นสำมั ญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ ผู้ ถือหุ้ นเดิ มตำมสั ดส่ วนกำรถือหุ้ น (Rights
Offering) รวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 4,008,563,409 หุน้
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(3)
1.12

กำรจั ด สรรหุ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ำกั ด (Private Placement) จ ำนวนไม่ เ กิ น
1,500,000,000 หุน้

รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
จำนวนหุ้นที่รองรับกำรใช้สิทธิไม่เกิน

2,505,352,131 หุน้

มูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ

1 บำท

รำคำกำรใช้สิทธิ หุ้นละ

2 บำท

หุ้น ที่ส ำรองไว้ เ พื่อ รองรั บกำรใช้สิ ทธิ ไม่
เกิน

2,505,352,131* หุน้

* คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.22 ของจ ำนวนหุ้ น ที่ จ ำหน่ ำ ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ จ ำนวน
11,274,084,591 หุ้น (ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำม
สัดส่วน) และไม่มีหุ้นเหลือจำกกำรออกและเสนอขำยในครั้งนี้
1.13

กำรดำเนินกำรหำกมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
หำกมีหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัท จะเสนอ
ผ่ ำ นที่ ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ำรณำจัด สรรหุ้น สำมั ญที่ เ หลื อ จำกกำรใช้ สิ ท ธิ ต ำมใบส ำคั ญแสดง
สิทธิฯ ต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีกำรที่เกี่ยวข้องตำม พระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีกำรแก้ไขเพิ่มเติ ม) ประกำศของตลำดหลักทรัพย์ และสำนักงำน
ก.ล.ต.

1.14

ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขำย
บริ ษั ท ฯ จะดำเนินกำรยื่นคำขออนุญำตให้ตลำดหลักทรั พย์ พิจำรณำรั บใบส ำคั ญแสดงสิทธิ ฯ เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ภำยใน 45 (สี่สิบห้ำ) วันนับจำกวันที่ บริษัทฯ ได้ดำเนินกำร
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เสร็จสิ้นลง

1.15

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
บริษัทฯ จะดำเนินกำรขออนุญำตนำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้ำซื้อขำย
ในตลำดหลักทรัพย์ ภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน นับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญในแต่ละครั้ง เพื่อให้หุ้นสำมัญดังกล่ำวสำมำรถทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้
เช่นเดียวกับหุ้นสำมัญเดิมของบริษัทฯ
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1.16

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
ในกำรพิจำรณำผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจำรณำถึงผลกระทบ 3 ประกำร โดยแยกพิจำรณำ
เป็น 2 กรณี ดังนี้
ผลกระทบจำกกรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights
Offering) ควบคู่กบั ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 (ไม่รวมกำรออกและเสนอขำยหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด)
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น
อัตรำส่วน
ไม่มผี ลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น
1. ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น
(ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
(Control dilution)
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภำพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W1)
หรือ
ร้อยละ 26.23
(ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนรองรับ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 จนครบ
ทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ)
ร้อยละ 37.57
2. ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution)
(ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ตำมสั ดส่วนกำรถือ หุ้น แต่ ก่อ นกำรออกและเสนอ
ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W1)
หรือ
ร้อยละ 18.47
(ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ฯและ PACE-W1)
ร้อยละ 66.67
3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร
(ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ม
(Earnings per share dilution)
ทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น แต่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภำพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W1 ทั้งจำนวน)
หรือ
ร้อยละ 75.41
(ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และผู้ถือใบสำคั ญแสดง
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ผลกระทบจำกกรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights
Offering) ควบคู่กบั ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 (ไม่รวมกำรออกและเสนอขำยหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด)
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น
อัตรำส่วน
สิ ทธิ ฯ และ PACE-W1 ใช้สิ ทธิ ตำมใบสำคั ญแสดง
สิทธิฯและ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวน)
หรือ
ร้อยละ 26.23
(เมื่ อ เทียบกั บจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้วทั้งหมด
ของบริ ษั ทฯ ก่ อ นกำรใช้สิ ทธิ ตำมใบส ำคั ญแสดง
สิ ท ธิ ฯ และ PACE-W1 แต่ ภ ำยหลั ง กำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น)
ผลกระทบจำกกรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights
Offering) ควบคู่กบั ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 และเมื่อรวมกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น
อัตรำส่วน
ร้อยละ 8.94
1. ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น
(ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
(Control dilution)
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภำพ
ใบส ำคั ญแสดงสิ ทธิ ฯ และ PACE-W1 รวมถึ ง กำร
ออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด)
หรือ
ร้อยละ 32.82
(ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนรองรับ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 จนครบ
ทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ)
2. ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution) ยังไม่สำมำรถคำนวณผลกระทบด้ำนกำรลดลงของ
รำคำของกรณีจัดสรรหุ้นให้แก่บุค คลในวงจำกัดได้
เนื่อ งจำกยั งไม่ ได้ กำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นให้แก่
บุคคลในวงจำกัด
ร้อยละ 70.58
3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร
(ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ม
(Earnings per share dilution)
ทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น แต่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภำพ
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ผลกระทบจำกกรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights
Offering) ควบคู่กบั ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 (ไม่รวมกำรออกและเสนอขำยหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด)
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น
อัตรำส่วน
ใบส ำคั ญ แสดงสิ ทธิ ฯ และ PACE-W1 ทั้ ง จ ำนวน
และมี ก ำรออกและเสนอขำยหุ้ น ให้แ ก่ บุ ค คลใน
วงจำกัด)
หรือ
ร้อยละ 77.61
(ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ และ PACE-W1 ใช้สิ ทธิ ตำมใบสำคั ญแสดง
สิทธิฯและ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวน)
หรือ
ร้อยละ 23.89
(เมื่ อ เทียบกั บจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้วทั้งหมด
ของบริ ษั ทฯ ก่ อ นกำรใช้สิ ทธิ ตำมใบส ำคั ญแสดง
สิ ท ธิ ฯ และ PACE-W1 แต่ ภ ำยหลั ง กำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น กำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด)
รำยละเอียดกำรคำนวณ
1.16.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจำกกำรขำยหุ้นเพิ่มทุน
(ก)

ผลกระทบจำกกรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนตำมสัดส่วนกำรถือ
หุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ และ PACE-W1 (ไม่รวม
กำรออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด)
(1)

ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control dilution)

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรำยจองซื้อหุ้น สำมัญเพิ่มทุ นตำมสั ดส่ วนกำรถือหุ้น และเป็นผู้ใ ช้
สิทธิแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
เดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรำยไม่ใช้สิทธิ
จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริษัท ฯ จะดำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ โดยกำร
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ตัดหุ้นสำมัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจำกกำรเสนอขำยทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่
เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น
 ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนรองรับตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จนครบทั้ง
จำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นเดิมโดย ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่ วนกำรถือหุ้น ลดลงประมำณร้อ ยละ 26.23
เมื่อเทียบกับสัดส่วนกำรถือหุ้น ก่อนกำรออกและเสนอขำยใบสำคั ญแสดงสิทธิฯ โดย
สูตรกำรคำนวณเป็นดังนี้
=

จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้
(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เพิ่มเพื่อเสนอขำยให้ผู้ถือหุ้นเดิม + จำนวน
หุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้)

=

1,503,211,278 + 2,505,352,131
(3,758,028,197 + 7,516,056,394+ 1,503,211,278 + 2,505,352,131)

=

ร้อยละ 26.23

(2)

ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution)



ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้น สำมั ญเพิ่มทุน ตำมสั ดส่ วนกำรถือหุ้น แต่ก่อน
กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฯ: หุ้นของบริษัท ฯ จะได้รับผลกระทบ
ด้ำนรำคำ (Price Dilution) ประมำณร้อยละ 37.57 โดยสูตรกำรคำนวณเป็นดังนี้
=
=
=

รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลังเสนอขำย
รำคำตลำดก่อนเสนอขำย
1.15 – 0.72
1.15
ร้อยละ 37.57

โดยที่รำคำตลำดหลังเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น เท่ำกับ
=
(รำคำตลำด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญ RO x
จำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO)
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO
=

(1.15 x 3,758,028,197) + (0.50 x 7,516,056,394)
3,758,028,197+ 7,516,056,394
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=

0.72

หมำยเหตุ : รำคำตลำดเท่ำกับ รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วัน
ท ำกำรติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวั น ประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 11/2560 เมื่ อ วั น ที่ 7
พฤศจิ ก ำยน 2560 (ระหว่ ำ งวั น ที่ 27 ตุ ล ำคม – 6 พฤศจิ ก ำยน 2560) (ข้ อ มู ล จำก
SETSMART) เท่ำกับ 1.15 บำท

=

ภำยหลั ง กำรออกและเสนอขำยใบสำคั ญแสดงสิ ท ธิ ฯ: หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ จะได้ รับ
ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution) ประมำณร้อยละ 18.47
รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลังเสนอขำย
รำคำตลำดก่อนเสนอขำย

=
=

1.15 – 0.93
1.15
ร้อยละ 18.47

โดยที่รำคำตลำดหลังเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น เท่ำกับ
= (รำคำตลำด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญ RO x จำนวน
หุ้นที่เสนอขำย RO) + (รำคำใช้สิทธิแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ x จำนวนหุ้น
รองรับกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ) + (รำคำใช้สิทธิแปลงสภำพ PACEW1 x จำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ PACE-W1)
(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO + จำนวนหุ้นรองรับกำรแปลง
สภำพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ + จำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ PACE-W1)
=

(1.15 x 3,758,028,197) + (0.50 x 7,516,056,394) + (0.8 x 1,503,211,278) +
(2x 2,505,352,131)
3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131

=
0.93
หมำยเหตุ: รำคำตลำดเท่ำกับ รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำ
กำรติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2560
(ระหว่ำงวันที่ 27 ตุลำคม – 6 พฤศจิกำยน 2560) (ข้อมูลจำก SETSMART) เท่ำกับ 1.15 บำท
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(3)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)



ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือ หุ้น แต่ไม่
ใช้สิทธิแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งกำไรจำกจ ำนวนหุ้ น สำมั ญเพิ่ม ทุนของบริษัท ฯ ที่ออกและเสนอขำย
ให้แก่ผู้หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเท่ำนั้น โดย คิดเป็นร้อยละ 66.67
โดยสูตรกำรคำนวณดังนี้

=

EPS ก่อนเสนอขำย – EPS หลังเสนอขำย
EPS ก่อนเสนอขำย

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขำย
=
กำไรสุทธิ
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

=

=

0.79 – 0.26
0.79

2,981,443,435
3,758,028,197

=

66.67%

=

0.79

และ EPS หลังเสนอขำย
=
กำไรสุทธิ
=
2,981,443,435
= 0.26
(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว +
(3,758,028,197 + 7,516,056,394)
จำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO)
หมำยเหตุ: กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2560
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสั ดส่ว นกำรถือหุ้น และผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้น
เดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเท่ำกับร้อยละ 75.41 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
=
=

EPS ก่อนเสนอขำย – EPS หลังเสนอขำย
EPS ก่อนเสนอขำย
75.41%

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขำย
=
กำไรสุทธิ
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

=

=

2,981,443,435
3,758,028,197

0.79 – 0.20
0.79

=

0.79
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และ EPS หลังเสนอขำย
=
กำไรสุทธิ
(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO จำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ + จำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ PACE-W1)
=
=

2,981,443,435
3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131
0.20

ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้ รับ ผลกระทบต่อ ส่ วนแบ่ง กำไรเท่ ำกั บ ร้อ ยละ 26.23 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้ น ที่
จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แต่ภำยหลังกำรออก
และเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยสูตรกำร
คำนวณดังนี้
=

=

EPS ก่อนเสนอขำย – EPS หลังเสนอขำย
EPS ก่อนเสนอขำย

=

0.26 – 0.20
0.26

ร้อยละ 26.23

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขำย
=
กำไรสุทธิ
(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว +
จำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO)

=

2,981,443,435
=
3,758,028,197 + 7,516,056,394

0.26

และ EPS หลังเสนอขำย
=
กำไรสุทธิ
(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO + จำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ + จำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ PACE-W1)
=

=

(ข)

2,981,443,435
3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131
0.20

ผลกระทบจำกกรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนตำมสัดส่วนกำรถือ
หุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ และ PACE-W1 และเมื่อ
รวมกำรออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด
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(1)

ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control dilution)


=

=

=


(2)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และ
เป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงกำรออกและเสนอขำย
หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นลดลงประมำณ
ร้อยละ 8.94
จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เพิ่มเพื่อเสนอขำยให้ผู้ถือหุ้นเดิม + จำนวนหุ้นที่รองรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้ +จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่
บุคคลในวงจำกัด)
1,500,000,000
(3,758,028,197 + 7,516,056,394+ 1,503,211,278 + 2,505,352,131+1,500,000,000)
ร้อยละ 8.94

ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนรองรับตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จนครบ
ทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนกำร
ถือหุ้นของผู้ถือ หุ้นเดิม โดย และรวมถึง กำรออกและเสนอขำยหุ้น ให้แ ก่บุ ค คลใน
วงจำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นลดลงประมำณร้อยละ 32.82 โดยสูตร
กำรคำนวณเป็นดังนี้
=

จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้
(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO + จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้ +จำนวนหุ้นที่เสนอขำย PP)

=

1,500,000,000 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131
(3,758,028,197 + 7,516,056,394+ 1,503,211,278 + 2,505,352,131+1,500,000,000)

=

ร้อยละ 32.82

ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution)
กำรเสนอขำยหุ้นครั้งนี้ ยังไม่สำมำรถคำนวณผลกระทบด้ำนกำรลดลงของรำคำ
ของกรณี จั ด สรรให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น โดยเฉพำะเจำะจง (Private Placement) ได้
เนื่ อ งจำกยั ง ไม่ ไ ด้ ก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้ น PP ดั ง กล่ ำ ว เนื่ อ งจำกต้ อ งรอ
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คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นตำมรำคำตลำด โดยรำคำที่นำมำถัว
เฉลี่ยดังกล่ำวต้องใช้รำคำเฉลี่ยของกำรซื้อขำยหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนด
รำคำเสนอขำยหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่ำสำมวันทำกำรก่อนวันแรกที่เสนอขำยต่อ
ผู้ ล งทุ น อย่ ำ งไรก็ ต ำม หำกบริ ษั ท ฯ เสนอขำยหุ้ น เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น โดย
เฉพำะเจำะจงแล้ว นั้น จะส่งผลให้ ผู้ถือ หุ้นเดิ มได้ รับ ผลกระทบต่อ กำรลดลงของ
รำคำหุ้น (Price Dilution) เพิ่มขึ้นในอนำคต

(3)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)
ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น แต่ไม่
ใช้สิทธิแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นเดิม และมีกำรออกและ
เสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้ รับ ผลกระทบต่อ ส่ ว นแบ่ ง
กำไรจำกจำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้หุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเท่ำนั้น โดยคิดเป็นร้อยละ 70.58

=

EPS ก่อนเสนอขำย – EPS หลังเสนอขำย
EPS ก่อนเสนอขำย

=

0.79 – 0.23
0.79

=

70.58%

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขำย
=
กำไรสุทธิ
=
2,981,443,435
= 0.79
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
3,758,028,197
และ EPS หลังเสนอขำย
=
กำไรสุทธิ
(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO + จำนวนหุ้นที่เสนอขำย PP)
=

2,981,443,435
(3,758,028,197 + 7,516,056,394 +1,500,000,000)

=

0.23

หมำยเหตุ: กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2560
 ในกรณี ที่ ผู้ถือ หุ้ น เดิ ม ทุ ก รำยจองซื้ อ หุ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ตำมสั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ้ น และผู้ ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิม
จะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเท่ำกับร้อยละ 77.61 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ำย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ ในปัจจุบัน และคิดเป็นร้อยละ 23.89 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ ก่อนกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ แต่ภำยหลัง
กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
กำรออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีกำรคำนวณดังนี้
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=
=

EPS ก่อนเสนอขำย – EPS หลังเสนอขำย
EPS ก่อนเสนอขำย
77.61%

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขำย
=
กำไรสุทธิ
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

=

2,981,443,435
3,758,028,197

=

=

0.79 – 0.18
0.79

0.79

และ EPS หลังเสนอขำย
=
กำไรสุทธิ
(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO จำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ + จำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ PACE-W1 + จำนวนหุ้นที่เสนอ
ขำย PP)
=
2,981,443,435
3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 + 1,500,000,000
=
0.18
ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเท่ำกับร้อยละ 23.89 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ำย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ ก่อนกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ แต่ภำยหลังกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นกำรออกและเสนอขำยหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีกำรคำนวณดังนี้
=
EPS ก่อนเสนอขำย – EPS หลังเสนอขำย
= 0.23 – 0.18
EPS ก่อนเสนอขำย
0.23
= 23.89%
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขำย
=
กำไรสุทธิ
=
2,981,443,435
= 0.23
(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว +
(3,758,028,197 + 7,516,056,394
จำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO +
+ 1,500,000,000)
จำนวนหุ้นที่เสนอขำย PP)
และ EPS หลังเสนอขำย
=
กำไรสุทธิ
(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO + จำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ + จำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ PACE-W1 + จำนวนหุ้นที่เสนอ
ขำย PP)
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=
=

2,981,443,435
3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 + 1,500,000,000
0.18

2.

ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

2.1

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
บริ ษั ท ฯ ไม่ มีข้ อ จำกั ดกำรโอนใบส ำคั ญแสดงสิทธิ ฯ เว้ นแต่ กำรโอนเกิ ดขึ้ นในช่ว งปิดสมุ ดทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อพักกำรโอนสิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ในกรณีกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ซึ่ง
บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ เพื่อพักกำรโอนหรือกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ และตลำดหลักทรัพย์จะทำกำรขึ้นเครื่องหมำย SP
(ห้ำมกำรซื้อขำย) ล่วงหน้ำ 2 (สอง) วันทำกำรก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพัก
กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตรงกับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทำกำรก่อนหน้ำ
วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่ำว)

2.2

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชำติไทย
บริษัทฯ มีข้อจำกัดกำรโอนหุ้นอันสืบเนื่องมำจำกข้อบังคับของบริษัทฯ ว่ำด้วยเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุ้น
ของบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย ดังมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.1 บริ ษั ท ฯ จะไม่ อ อกหุ้นสำมั ญให้แก่ ผู้ใ ช้สิ ทธิ ที่มิใ ช่สัญชำติ ไทย ซึ่ง ได้ ดำเนินกำรใช้สิ ทธิตำม
วิธีกำรใช้สิทธิจนทำให้สดั ส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลหรือนิติบุคคลทีไ่ ม่มีสัญชำติไทยมีจำนวนเกิน
กว่ำร้อยละ 49 (สี่สิบเก้ำ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตำมที่ระบุใน
ข้อบังคับหรือตำมสัดส่วนที่อำจมีกำรแก้ไขตำมข้อบังคับในอนำคต
2.2.2 หำกข้อจำกัดกำรโอนดังกล่ำวข้ำงต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทยซึง่
ได้ใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิดังที่กล่ำวมำแล้วโดยครบถ้วน ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมจำนวนที่
ระบุในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญไม่ว่ ำทั้งหมดหรือบำงส่ว น บริษัทฯ จะ
อนุญำตให้ดำเนินกำรใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดข้ำงต้นโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ
สำมำรถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
ก)

ให้บริษัทฯ คืนเงินที่เหลือตำมรำคำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ในส่วนที่ไม่
สำมำรถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สัญชำติไทย
ดังกล่ำวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพำะทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในแบบ
แสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภำยใน 10 (สิบ) วันทำกำรนับแต่วันใช้
สิทธิในครั้งนั้น ๆ
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ข)

ให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และเงินตำม
จำนวนกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่มิใช่สัญชำติไทย ได้ยื่น
ควำมจ ำนงกำรใช้ สิ ท ธิ ใ นส่ ว นที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ เ อำไว้ ต ำมล ำดั บ ก่ อ นหลั ง เพื่ อ
ดำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ในส่วนที่ยังไม่ได้มีกำรใช้สิทธิทั้งจำนวน
หรือบำงส่วน เมื่อกำรเข้ำถือหุ้นตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ดังกล่ำวไม่ขัดต่อข้อจำกัด
เรื่องสัดส่วนกำรถือหุ้นของคนที่มิใช่สัญชำติไทย
ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ไม่ใช่สัญชำติไทยจะต้ องแสดงควำมจำนงที่จะให้
บริษัทฯ ดำเนินกำรตำมข้อ (ก) หรือ (ข) ข้ำงต้น โดยระบุในแบบแสดงควำมจำนงกำร
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ ณ วันแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
บริษัทฯ จะอนุญำตให้มีกำรดำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ยัง
ไม่ได้รับกำรใช้สิทธิบำงส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สทิ ธิที่สำมำรถกระทำได้โดยที่ไม่ขัดต่อ
ข้อจำกัด อย่ำงไรก็ดี หำกมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่รอกำรใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิ
ดังกล่ำวมำกกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่อนุญำตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดกำรโอนหุ้น
เรื่องสัดส่วนกำรถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่มิใช่สัญชำติไทย บริษัทฯ
จะดำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่
สัญชำติไทยตำมลำดับกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตำมที่กำหนด
ในกำรใช้สิ ท ธิ ใ นครั้ ง นี้ หำก ณ วั น ใช้ สิ ทธิ ผู้ ถื อ ใบส ำคั ญแสดงสิ ทธิ ฯ ดั ง กล่ ำ วไม่
สำมำรถใช้สิทธิได้เนื่องจำกข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนกำรถือครองหุ้นของผู้ถือ ใบสำคั ญ
แสดงสิทธิฯ ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวไม่สำมำรถใช้สทิ ธิซื้อหุ้นสำมัญในครัง้
นั้นๆ โดยผู้ ถือ ใบส ำคั ญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่มิใ ช่สั ญชำติ ไทยดั ง กล่ ำ วไม่ มีสิ ทธิ เ รี ยกร้อง
ค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ค)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สัญชำติไทยจะไม่ได้รับกำรชดเชยไม่ว่ำในรูปแบบใด
จำกบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรใช้สิทธิได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจำกัด
เรื่องสัดส่วนกำรถือครองหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สัญชำติไทย

3.

วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์

3.1

กำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
บริษัทฯ จะดำเนินกำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
(Rights Offering) โดยบริษัทฯ จะดำเนินกำรออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมรำยละเอียด ดังนี้
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3.1.1 ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม ไม่ มี บั ญชี ซื้อ ขำยหลั กทรั พ ย์ กั บบริ ษั ทหลั ก ทรั พย์ หรื อ ศู น ย์ รั บฝำก
หลั กทรัพย์บริษัท ศู นย์ รั บฝำกทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกั ด ในฐำนะนำยทะเบียน จะส่งมอบ
ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ตำมจ ำนวนที่ไ ด้ รั บ จั ดสรรให้แ ก่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ กำรจั ด สรรทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันทำกำร นับ
แต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคั ญ
แสดงสิทธิฯ ที่ได้รับกำรจัดสรรในครั้งนี้ในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ ซึ่ง อำจได้ รั บภำยหลั ง จำกที่ใ บส ำคั ญแสดงสิ ทธิ ฯ ของบริ ษั ท ฯ เริ่ มซื้อ ขำยในตลำด
หลักทรัพย์
3.1.2 ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม มี บั ญ ชี ซื้ อ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ กั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พย์ บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐำนะนำยทะเบียน จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้ กับ
“บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝำกหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ำกั ด เพื่ อ ผู้ ฝ ำก” และศู นย์ รั บฝำก
หลั ก ทรั พ ย์ จ ะบั น ทึ ก ยอดบั ญ ชี จ ำนวนใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ นั้ นฝำก
หลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ที่ผู้ได้รับจัดสรรฝำกไว้ และ ออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรภำยใน
7 (เจ็ด) วั นทำกำร นับจำกวั นที่ออกใบสำคั ญแสดงสิทธิ ฯ ในกรณี นี้ ผู้ ที่ได้ รั บกำรจัดสรรจะ
สำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษทั ฯ ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รบั
กำรจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรประสงค์ที่จะ
ฝำกใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ไว้ มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรตำมข้อ 3.1.1 แทน
3.1.3 ในกรณี ที่ผู้ถือหุ้นเดิ มมี บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับศู นย์ รับฝำกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600
บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐำนะนำยทะเบียน จะนำใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวน
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมจำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์สมำชิก
เลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรภำยใน 7 (เจ็ด) วัน นับจำกวันที่
ออกใบสำคั ญแสดงสิทธิ ฯ เมื่ อ ผู้ ถือหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ต้ อ งกำรขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวจะต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ออกจำกบัญชี 600
ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินกำร
ตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนดดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่
ได้รับจัดสรรจะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์
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อนุญำตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุน้ ที่
ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ดำเนินกำรถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชี 600
ดังกล่ำวแล้ว
3.2

กำรส่งมอบหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสำมัญสำมำรถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
3.2.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ
โดยให้ออกใบหุ้นในนำมของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้น
ตำมจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อที่อยู่
ที่ร ะบุไว้ ในสมุ ดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อที่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันทำกำรนับจำกวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ จะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์
ได้ จนกว่ ำจะได้ รั บใบหุ้น ซึ่งอำจจะได้ รั บภำยหลั งจำกที่หุ้นสำมั ญที่เกิ ดจำกกำรใช้สิทธิได้รับ
อนุญำตให้เข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
3.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ รั บกำรจั ดสรรหุ้นไม่ ประสงค์ จะขอรับใบหุ้นสำมั ญ แต่
ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝำกหุน้
สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีบัญชีซื้อ
ขำยหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ
ฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำก
หลั กทรั พย์ จะบันทึกยอดบัญชี จำนวนหุ้นสำมั ญที่ บริ ษั ทหลั กทรั พย์ นั้ นฝำกหุ้ นสำมั ญอยู่ ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ฝำก
หุ้นสำมัญอยู่และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับกำรจัดสรรภำยใน 7 (เจ็ด) วันทำกำร
นับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับกำรจัดสรรหุน้
สำมัญจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์
อนุญำตให้หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินกำรตำมข้อ 3.2.2
ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ได้ รั บกำรจัดสรรหุ้น จะต้ องตรงกั บชื่อเจ้ำของบัญชีซื้อขำย
หลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่ำว
มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับ
กำรจัดสรรหุ้นตำมข้อ 3.2.1 แทน
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3.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะ
ใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญที่
เกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะ
ดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญตำมจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับกำร
จัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัท ผู้ ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นภำยใน 7 (เจ็ด) วันทำกำร นับจำกวันกำหนดกำรใช้
สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นต้องกำรขำยหุ้น ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุน้
ออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียม
ในกำรดำเนินกำรตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้นใน
กรณีนี้ ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่
ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำกำรซื้อขำยได้ใน ตลำดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับ
จัดสรรหุ้นได้ดำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำวแล้ว
4.

ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ
ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไปจนถึงวันกำหนดกำรใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้ำย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใดๆ ใน
ข้อกำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมำยหรือประกำศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตำมกฎหมำยกับใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนข้อควำมของ
ข้อกำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
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1
Checklist warrant-RO
สำหรับกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นที่ออกใหม่เพือ่ รองรับ
warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

.

 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”)
 เป็นบริษัทมหาชนจากัดที่มีหน้าทีต่ ามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.)
รำยละเอียดของ warrant
- ชื่อ warrant (ถ้ามี) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์
คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (PACE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”)

.

- เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560
- วันที่เสนอขาย warrant

23 กุมภาพันธ์ 2561

- วันสิ้นสุดอายุ warrant 22 กุมภาพันธ์ 2566

- จานวน warrant ที่เสนอขาย 2,505,352,131 หน่วย

- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 22 กุมภาพันธ์ 2566

- ราคาที่เสนอขาย

0.00 (ศูนย์) บาท

- จานวนหุ้นรองรับ

2,505,352,131 หุ้น

- อัตราการใช้สิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1
หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทได้ 1 หุ้น

- ราคาใช้สิทธิ

2 บาท ต่อหุ้น

.

.

.

Checklist
1. ลักษณะของ warrant
1.1 สัดส่วนจานวนหุ้นรองรับต่อจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท2 เท่ากับ

1
2

ครบถ้วน
ตำม
เกณฑ์1



เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ำ)
รำยละเอียดกำรคำนวณ

ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณีของบริษัทได้
วิธีการคานวณสัดส่วนจานวนหุ้นรองรับ :
((จานวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จานวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขาย
ในครั้งอื่น* ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))
(จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจานวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่น
ที่บริษัท จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในครั้งนี้)

.

.

2

Checklist

ครบถ้วน
ตำม
เกณฑ์1

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ำ)
จำนวนหุ้นรองรับ (เอกสาร
แนบ 5 ของ Checklist
warrant-RO)

-

-

  50%

 > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึง่
ต่อไปนี้
ที่ได้รับผ่อนผันจากสานักงานก่อนการเสนอขาย ตามหนังสือที่ _______
ลงวันที่ _____________
(1) บริษัทอยู่ในภาวะที่มคี วามจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
(2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนีข้ องบริษัท
(3) กรณีที่มีเหตุจาเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
1.2 มีอายุแน่นอน ซึ่ง  10 ปี นับแต่วันที่ออก warrant (วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2561)



ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 1.1
(ลักษณะสาคัญของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ) หน้า
4 ภายใต้หวั ข้อ “อำยุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”

* เฉพาะจานวนหุ้นรองรับที่ outstanding อนึ่ง หากในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น หรือผู้ถือหุ้นมีมติในวาระอื่น ใดที่
อาจทาให้จานวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้องนามาคานวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าทีก่ าหนด ซึ่งเป็นผลให้ต้องมีการ
ปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น เป็นต้น บริษัทต้องนาหุ้นรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกล่าวมารวมคานวณด้วย
ทั้งนี้ CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ
ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

3

Checklist
1.3 กาหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน

ครบถ้วน
ตำม
เกณฑ์1


1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ≥ 15
วันก่อนวันใช้สิทธิ3



1.5 กาหนดให้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุ
warrant



2. หนังสือนัดประชุมผู้ถอื หุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ warrant เช่น

- ราคาหรืออัตราทีค่ าดว่าจะเป็นราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ

3

ไม่รวมวันใช้สิทธิ

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ำ)
ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 1.1
(ลักษณะสาคัญของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ) หน้า
5 ภายใต้หวั ข้อ “รำคำเสนอ
ขำยต่อหน่วย” , “อัตรำกำร
ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ” และ “รำคำกำรใช้
สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ”
ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 1.4.2
(ระยะเวลาการแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ) หน้า
12 – 13
ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 1.4.1
(วันกาหนดการใช้สิทธิ
และการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน) หน้า 12
สิ่งที่ส่งมำด้วย 5 (สรุป
รายละเอียดเบื้องต้นของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ) ของ
หนังสือเชิญประชุมวิสำมัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
(เอกสารแนบ 2 ของ
Checklist warrant-RO)



1. หน้า 1 ภายใต้หัวข้อ
“อัตรำกำรใช้สิทธิ” และ

4

Checklist

- ระยะเวลาการใช้สิทธิ

- วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ

- เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ

ครบถ้วน
ตำม
เกณฑ์1

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ำ)
“รำคำกำรใช้สทิ ธิ”



2. หน้า 2 ภายใต้หัวข้อ
“ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ”



3. หน้า 2 ภายใต้หัวข้อ
“ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ”



4. หน้า 2-3 ภายใต้หัวข้อ
“เหตุให้ตอ้ งออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับกำร
เปลีย่ นแปลงกำรใช้
สิทธิ”
-

- อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ ________
2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิ
ครบถ้วน โดยได้ระบุ

-

สิ่งที่ส่งมำด้วย 3
(สารสนเทศการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน) ของ
หนังสือเชิญประชุมวิสำมัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
(เอกสารแนบ 2 ของ
Checklist warrant-RO)
1. ข้อ 3.1 - 3.2 หน้า 8-9

(1) price dilution4
4



= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จานวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

Price dilution

5

Checklist

ครบถ้วน
ตำม
เกณฑ์1

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ำ)
และหน้า 12 ภายใต้
หัวข้อ “ผลกระทบด้ำน
รำคำ (Price Dilution)”

Checklist

ครบถ้วน
ตำม
เกณฑ์

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ำ)

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถอื หุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ (ถ้ามี)
2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน
โดยได้ระบุ (ต่อ)
(2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6

2.3 วิธีการจัดสรรwarrant





2. ข้อ 3.1 - 3.2 หน้า 7 หน้า
9 และ หน้า 11-14
ภายใต้หวั ข้อ
“ผลกระทบต่อสัดส่วน
กำรถือหุน้ (Control
dilution)” และ
“ผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
กำไร (Earnings per
share dilution)”
สิ่งที่ส่งมำด้วย 5 (สรุป
รายละเอียดเบื้องต้นของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ) ของ
หนังสือเชิญประชุมวิสำมัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
(เอกสารแนบ 2 ของ

5

Earnings per share dilution = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลังเสนอขาย
Earning per share ก่อนเสนอขาย
โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย = กาไรสุทธิ / จานวนหุ้น paid-up
Earnings per share หลังเสนอขาย = กาไรสุทธิ / (จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)

6

Control dilution

=

จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

6
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2.4 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ________________________________
3. มติที่ประชุมผู้ถอื หุ้นและอำยุมติ
3.1 บริษัทได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอย่าง
เพียงพอ

3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ (ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560)

ครบถ้วน
ตำม
เกณฑ์

-





4. ข้อกำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้
4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) อายุของ warrant ระบุ 5 ปี
.

.

(2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ำ)
Checklist warrant-RO)
หน้า 1 ภายใต้หัวข้อ
“วิธีกำรเสนอขำย / อัตรำ
กำรจัดสรร”
รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ของ
บริษัท (เอกสารแนบ 3 ของ
Checklist warrant-RO)
วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6
วาระที่ 8 หน้า 11 – 20 และ
หน้า 23 – 24
บริษัทเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ แล้วในวันที่ 9
มกราคม -14 กุมภาพันธ์
2561 ทั้งนี้ ตาม ข้อกำหนด
สิทธิ หน้า 3 ภายใต้หวั ข้อ
“วันที่ออกใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ”
ข้อกำหนดสิทธิ



1. ข้อ 1.1 (ลักษณะสาคัญ
ของใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ) หน้า 4 ภายใต้
หัวข้อ “อำยุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”
2. ข้อ 1.1 (ลักษณะสาคัญ

7
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ครบถ้วน
ตำม
เกณฑ์


(3) อัตราการใช้สิทธิ


(4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิได้ทกุ วันสุดท้ายของ
แต่ละไตรมาส



(5) รายละเอียดสาคัญอื่น (ถ้ามี) ระบุ____________
-

4.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนด
ตาม warrant



4.3 ค่าเสียหายที่ผู้ถือ warrant จะได้รับในกรณีทบี่ ริษัทไม่สามารถจัด
ให้มีหุ้นรองรับได้ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้น
ของบริษัทกับราคาใช้สิทธิ



เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ำ)
ของใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ) หน้า 5 ภายใต้
หัวข้อ “รำคำเสนอขำย
ต่อหน่วย” และ “รำคำ
กำรใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญ”
3. ข้อ 1.1 (ลักษณะสาคัญ
ของใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ) หน้า 5 ภายใต้
หัวข้อ “อัตรำกำรใช้สทิ ธิ
ของใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ”
4. ข้อ 1.4.1 (วัน
กาหนดการใช้สิทธิ และ
การใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน) หน้า 12
-

ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 1.6
(การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและ
เงื่อนไขของใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ) หน้า 27 – 28
ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 1.8
(การชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มี
หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ)
หน้า 31 - 32
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Checklist
4. ข้อกำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้ (ต่อ)
4.4 มาตรการคุ้มครองผู้ถือ warrant ซึ่งมีข้อกาหนดดังนี้
(1) กรณีมขี ้อกาหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือ warrant ใช้
สิทธิก่อนกาหนด บริษัทรับรองว่า ข้อกาหนดดังกล่าว
(ก) มีความเป็นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่งการเรียกให้ใช้
สิทธิก่อนกาหนดดังกล่าวต้องอ้างอิงเหตุการณ์หรือการกระทาที่ไม่อยู่ใน
อานาจควบคุมของบุคคลใด ๆ
(ข) กาหนดให้บริษัท ต้องเรียกให้มกี ารใช้สิทธิเมื่อมี
เหตุการณ์ทกี่ าหนดไว้
(ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทาให้ผู้ถือ warrant ในทอดต่อ
ๆ ไปทราบถึงข้อกาหนดดังกล่าว

(2) กาหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้
พร้อมกับระบุวิธกี ารคานวณ
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริษัท อันเป็น
ผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ากว่าราคา
ตลาด7
(ค) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาที่ต่ากว่า
ราคาตลาด7
(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ ที่
ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้
ในข้อกาหนดสิทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทา
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือ warrant จะได้รับเมือ่ มีการใช้สิทธิ
7

ครบถ้วน
ตำม
เกณฑ์

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ำ)

บริษัท
ไม่มีข้อ
กาหนด
เรียกให้ผู้
ถือใบ
สาคัญ
แสดง
สิทธิใช้
สิทธิก่อน
กาหนด

ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 1.1
(ลักษณะสาคัญของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ) หน้า
4 ภายใต้หวั ข้อ “อำยุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”



ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 1.5
(เงื่อนไขการปรับสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ) หน้า
20 – 27

คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคานวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1
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ครบถ้วน
ตำม
เกณฑ์

Checklist
ด้อยไปกว่าเดิม
กรณีการปรับสิทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบุส่วนลด
จากราคาตลาด พร้อมกับวิธีการคานวณราคาเสนอขายและราคาตลาดใน
ข้อกาหนดสิทธิแล้ว
ทั้งนี้ หากบริษัทจะไม่ดาเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์
ตาม (ก)-(ฉ) บริษัทได้รับผ่อนผันจากสานักงานก่อนการเสนอขายแล้ว
ตามหนังสือที่
- ลงวันที่ 5. กำรดำเนินกำรภำยหลังกำรเสนอขำย warrant
5.1 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธี
หนึ่งดังนี้
(1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ หรือ
(2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคูก่ ับการออก warrant ใหม่ทดแทน
การปรับอัตราการใช้สิทธิ
ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินนั้ อย่างเพียงพอ
ต่อสานักงานก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นรองรับ
5.2 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant
และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการ
ปรับสิทธิตามที่กาหนดในข้อ 4.4 (2)
.

.

.

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ำ)

.





ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 1.5
(เงื่อนไขการปรับสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ) หน้า
20 – 27

ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 1.1
(ลักษณะสาคัญของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ) หน้า
4 ภายใต้หวั ข้อ “อำยุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” และ
หน้า 5 ภายใต้หัวข้อ “อัตรำ
กำรใช้สิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ” และ “รำคำ
กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ”
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บริ ษั ท ขอเรี ย นว่ า บริ ษั ท รั บ ทราบ และเข้ า ใจเงื่ อ นไขที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามที่ ป ระกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้น
รองรั บ ทุก ประการ ทั้ งนี้ ในการแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อ ก าหนดตาม warrant ภายหลั งการเสนอขาย
บริษัทจะดาเนินการให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ และจะไม่ดาเนินการให้ขัดหรือ
แย้งกับข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนดังกล่าว โดยบริษัท จะแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติ มนั้น เป็นลายลัก ษณ์อักษรให้สานั กงานทราบภายใน 15 วันนั บแต่วัน ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม
และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น และเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ถูกต้อง
และตรงต่อความจริงทุกประการ

ลงชื่อ __________________________
( นายสรพจน์ เตชะไกรศรี )

ลงชื่อ __________________________
( __________________________)

ในฐานะกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

11
หมำยเหตุ 1
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในรำคำต่ำ หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1.

การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า หมายถึง การเสนอขายหุ้น โดยกาหนดราคา
เสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%

2.

การเสนอขาย warrant ในราคาต่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ
โดยกาหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%

3.

การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต่า หมายถึง การเสนอขาย CD โดย
กาหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%

1.

กำรคำนวณรำคำเสนอขำย

1.1

กรณีเสนอขายหุ้น ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อผู้ลงทุน

1.2

กรณีเสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น

1.3

กรณีเสนอขายหุ้นควบคู่ไปกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้คานวณดังนี้
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))
Qs + Qx
ทั้งนี้ โดยที่
Ps = ราคาเสนอขายหุ้น
Qs = จานวนหุ้นที่เสนอขายควบคูไ่ ปกับ warrant
Pw = ราคาเสนอขาย warrant
Qw = จานวน warrant ที่เสนอขายควบคู่ไปกับหุ้น
Ep = ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม warrant
Qx = จานวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม Qw

1.4

กรณีเสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หารด้วยอัตราแปลงสภาพ

2.

กำรคำนวณรำคำตลำด ให้ใช้ราคาหนึ่งราคาใดดังต่อไปนี้
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2.1

รำคำตลำดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำหนั ก ของหุ้ น ย้ อ นหลั ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วั น ท าการติ ด ต่ อ กั น
แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย
(1)

ราคาที่ น ามาถั ว เฉลี่ ย สามารถใช้ ร าคาปิ ด หรื อ ราคาเฉลี่ ย ของการซื้ อ ขายหุ้ น
ในแต่ละวันก็ได้

(2)

วันกำหนดรำคำเสนอขำย ให้เป็นวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุ มัติ
ให้บริษัทเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับในราคาต่า

(ข)

วัน ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุ มัติ ให้บริษัทเสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ใ น
ราคาต่า

(ค)

วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

(ง)

วันที่ผู้ลงทุนมีสิทธิซื้อหุ้นตาม warrant

ทั้งนี้ หากไม่ ใ ช้ร าคาตลาดถัว เฉลี่ ย ถ่ว งน้ าหนั ก ของหุ้ น ตลาดตามข้ อ 2.1 ให้ ระบุค วาม
เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใช้ราคาตลาดดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย
2.2

ราคาที่กาหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขาย
หุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท เช่น การสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) เป็น
ต้น

2.3

ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชี รายชื่อที่สานักงานให้ความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยสมมติฐานสาคัญที่ใช้ประกอบการคานวณราคาตลาดให้เพียงพอ
และชัดเจนด้วย
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เอกสำรที่ตอ้ งจัดส่งพร้อมกับ checklist กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”)
และหุ้นทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
เอกสำรที่ตอ้ งจัดส่งพร้อมกับ checklist

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ

มี

เอกสารแนบ 1

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ขออนุมัติให้ออกและเสนอขาย warrant
และหุ้นรองรับ

มี

เอกสารแนบ 2

3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย warrant
และหุ้นรองรับ

มี

เอกสารแนบ 3

4. ข้อกาหนดสิทธิ warrant

มี

เอกสารแนบ 4

5. รายละเอียดการคานวณจานวนหุ้นรองรับ

มี

เอกสารแนบ 5

6. รายละเอียดการคานวณ dilution effect

มี

เอกสารแนบ 6

7. หนังสือสานักงานแจ้งการผ่อนผันการออก warrant ในสัดส่วน

ไม่มี

ที่มากกว่า 50% (ถ้ามี)
8. หนังสือสานักงานแจ้งการผ่อนผันให้บริษัทไม่ต้องดาเนินการ
ปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศกาหนด (ถ้ามี)

ไม่มี

หมายเหตุ
(1)

เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้อง
ของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

(2)

การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่วัน
ปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และประกาศว่าด้วยการยกเว้น การยื่น แบบ
filing)

เอกสารแนบ 5
รำยละเอียดกำรคำนวณจำนวนหุน้ รองรับ
1. วิธีกำรคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ
(จานวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จานวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น)
(จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจานวนหุ้นทีจ่ ะออกใหม่อื่นที่บริษัทจะเสนอขาย
ควบคูก่ ับ warrant ในครั้งนี้)
โดยที:่
1. บริษัทมีหุ้นสามัญที่ออกใหม่จานวน 2,505,352,131 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จานวน 2,505,352,131 หน่วย
2. บริษัทมีหุ้นสามัญที่ออกใหม่จานวน 1,503,211,278 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการออกใบสาคัญ แสดงสิทธิที่จ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่น ที่ 1 (PACE-W1)
จานวน 1,503,211,278 หน่วย
3. จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เท่ากับ 3,758,028,197 หุ้น ซึ่งเป็นจานวน
หุ้ น ที่ จ าหน่ ายได้ แ ล้ ว ทั้ งหมดของบริ ษั ท ณ วั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2560 (ซึ่ งเป็ น วัน ที่
คณะกรรมการบริ ษัทมี มติ เสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 พิ จารณา
อนุมัติการออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ)
4. จานวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้ คือ
4.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จานวนไม่เกิน 7,516,056,394 หุ้น
4.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)จานวนไม่
เกิน 1,500,000,000 หุ้น
2. กำรคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ
2,505,352,131 + 1,503,211,278
3,758,028,197 + 7,516,056,394 + 1,500,000,000
= 0.3138 หรือคิดเป็นร้อยละ 31.38 ของหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เอกสารแนบ 6
รำยละเอียดกำรคำนวณ Dilution Effect
การออกใบสาคัญแสดงสิท ธิฯ ในครั้งนี้ เป็น การออกเพื่อจัด สรรให้ แก่ผู้ถือหุ้น เดิ มของ
บริษัท ที่จ องซื้อและได้ รั บจัด สรรหุ้ น สามั ญเพิ่ มทุน ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ หุ้น เดิ มตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ได้
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 13,024,619,803 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รวมทั้งสิ้น 13,024,619,803 บาท เพื่อรองรับ
1.

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จานวนไม่เกิน 7,516,056,394 หุ้น

2.

การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท รุ่นที่ 1 (“PACE-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จอง
ซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้งสิ้นจานวนไม่เกิน 2,505,352,131 หุ้น
และ 1,503,211,278 หุ้น ตามลาดับ

3.

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement หรือ PP)
จานวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น

ดังนั้ น การคานวณ Dilution Effect นั้นจะคานึงถึงการจัดสรรเพื่อรองรับ PACE-W1 และ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าวด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผลกระทบจำกกรณี ก ำรออกและเสนอขำยหุ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ตำมสั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ้ น ( Rights
Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 (ไม่รวมกำรออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่
บุคคลในวงจำกัด)
(1)

ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control dilution)


ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และเป็น
ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุก
รายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท โดยการตั ด หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ส่ว นที่ค งเหลื อจากการเสนอขายทิ้ ง ทาให้
จานวนหุ้นชาระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น



=

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จน
ครบทั้งจานวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมโดย ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณ
ร้อยละ 26.23 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ โดยสูตรการคานวณเป็นดังนี้
จานวนหุน้ ที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นที่เพิ่มเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม +
จานวนหุน้ ที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี)้

=

=
(2)

1,503,211,278 + 2,505,352,131
(3,758,028,197 + 7,516,056,394+ 1,503,211,278 + 2,505,352,131)
ร้อยละ 26.23

ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution)


ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ก่อน
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบด้าน
ราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 37.57 โดยสูตรการคานวณเป็นดังนี้

=
=
=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
1.15 – 0.72
1.15
ร้อยละ 37.57
โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ

=

(ราคาตลาด x จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO x
จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO)
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นที่เสนอขาย RO

=

(1.15 x 3,758,028,197) + (0.50 x 7,516,056,394)
3,758,028,197+ 7,516,056,394

= 0.72

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทา
การติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2560 (ระหว่างวัน ที่ 27 ตุ ลาคม – 6 พฤศจิก ายน 2560) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากั บ
1.15 บาท


ภายหลังการออกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิฯ หุ้น ของบริษั ท จะได้ รั บ
ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 18.47
=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

=

1.15 – 0.93
1.15

=

ร้อยละ 18.47
โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ

=

(ราคาตลาด x จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO x จานวนหุ้นที่เสนอขาย
RO) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิฯ x จานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ PACE-W1 x จานวนหุ้นรองรับการแปลง
สภาพ PACE-W1)
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ + จานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ PACE-W1)

= (1.15 x 3,758,028,197) + (0.50 x 7,516,056,394) + (0.8 x 1,503,211,278) + (2x 2,505,352,131)
3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131
= 0.93
หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทา
การติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2560 (ระหว่างวัน ที่ 27 ตุ ลาคม – 6 พฤศจิก ายน 2560) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากั บ
1.15 บาท

(3)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)


ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ไม่
ใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ทั้ ง จ านวนผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม จะได้ รั บ
ผลกระทบต่ อส่ว นแบ่งก าไรจากจานวนหุ้น สามัญเพิ่มทุน ของบริษัทที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น โดย คิดเป็นร้อย
ละ 66.67 โดยสูตรการคานวณดังนี้

=

EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว

=

0.79 – 0.26
0.79

=

66.67%

=

2,981,443,435
3,758,028,197

=

0.79

และ EPS หลังเสนอขาย
=
กาไรสุทธิ
=
2,981,443,435
= 0.26
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว +
(3,758,028,197 + 7,516,056,394)
จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO)
หมายเหตุ: กาไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2560


ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกในครั้งนี้ทั้งจานวน
ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรเท่ากับร้อยละ 75.41 เมื่อเทียบกับ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน
= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย
= 75.41%

=

0.79 – 0.20
0.79

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว

=

2,981,443,435
3,758,028,197

=

0.79

และ EPS หลังเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นที่เสนอขาย RO จานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ + จานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ PACE-W1)

=

2,981,443,435
3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131

=

0.20

ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรเท่ากับร้อยละ 26.23 เมื่อเทียบกับจานวน
หุ้น ที่จ าหน่ ายได้ แล้ว ทั้งหมดของบริษัท ก่อนการใช้สิทธิต ามใบส าคัญ แสดงสิ ทธิฯ แต่
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุ นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น โดยสูตรการคานวณดังนี้
=

=

EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย

=

0.26 – 0.20
0.26

ร้อยละ 26.23

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=
กาไรสุทธิ
=
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว +
จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO)

2,981,443,435
3,758,028,197 + 7,516,056,394

=

0.26

และ EPS หลังเสนอขาย
=
กาไรสุทธิ
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จานวนหุ้นรองรับการแปลง
สภาพ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ + จานวนหุน้ รองรับการแปลงสภาพ PACE-W1)
=
=

2,981,443,435
3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131
0.20

ผลกระทบจำกกรณี ก ำรออกและเสนอขำยหุ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ตำมสั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ้ น (Rights
Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 และเมื่อรวมกำรออกและเสนอขำยหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(1)

ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control dilution)


ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และเป็น
ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่
บุคคลในวงจากัด ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 8.94

=

=

=


จานวนหุน้ ที่ออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจากัด
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นที่เพิ่มเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม + จานวนหุ้น
ที่รองรับ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้ +จานวน
หุ้นที่ออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บคุ คลในวงจากัด)
1,500,000,000
(3,758,028,197 + 7,516,056,394+ 1,503,211,278 + 2,505,352,131+1,500,000,000)
ร้อยละ 8.94
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จน
ครบทั้งจานวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมโดย และรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคล
ในวงจากัด ผู้ถือหุ้ นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 32.82 โดย
สูตรการคานวณเป็นดังนี้

=

จานวนหุน้ ที่ออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจากัด + จานวนหุ้นที่รองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จานวนหุ้นทีร่ องรับใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้ +จานวนหุน้ ที่เสนอขาย PP)

=

1,500,000,000 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131
(3,758,028,197 + 7,516,056,394+ 1,503,211,278 + 2,505,352,131+1,500,000,000)

=

ร้อยละ 32.82

(2)

ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution)
การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ยังไม่สามารถคานวณผลกระทบด้านการลดลงของราคาของกรณี
จัดสรรให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้ เนื่องจากยังไม่ได้กาหนด
ราคาเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว เนื่องจากต้องรอคณะกรรมการบริษัทกาหนดราคาเสนอขาย
หุ้นตามราคาตลาด โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้น
ในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทาการก่อน
วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่นั ก
ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงแล้วนั้น จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบต่อการลดลงของ
ราคาหุ้น (Price Dilution) เพิ่มขึ้นในอนาคต

(3)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)
ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ไม่ใช้สิทธิ
แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจานวนผู้ถือหุ้นเดิม และมีการออกและเสนอขายหุ้น
ให้แก่บุค คลในวงจากัด ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรจากจ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ
หุ้นเท่านั้น โดยคิดเป็นร้อยละ 70.58
=

EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว

=

=

0.79 – 0.23
0.79

2,981,443,435
3,758,028,197

=

70.58%

=

0.79

และ EPS หลังเสนอขาย
=
กาไรสุทธิ
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จานวนหุ้นที่เสนอขาย PP)
=

2,981,443,435
(3,758,028,197 + 7,516,056,394 +1,500,000,000)

=

0.23

หมายเหตุ: กาไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2560



ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู้
ถือใบส าคัญ แสดงสิทธิฯ ใช้สิท ธิต ามใบสาคัญ แสดงสิ ทธิฯ ที่ออกในครั้งนี้ ทั้ ง
จานวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรเท่ากับร้อยละ 77.61 เมื่อ
เทียบกับจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน และคิดเป็นร้อย
ละ 23.89 เมื่อเทียบกับจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ก่อนการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ แต่ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้ น เดิ มของบริษั ท ตามสัด ส่ว นการถือหุ้ น การออกและเสนอขายหุ้ น
ให้แก่บุคคลในวงจากัด โดยมีการคานวณดังนี้

=
=

EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย
77.61%

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว

=

2,981,443,435
3,758,028,197

=

0.79 – 0.18
0.79

=

0.79

และ EPS หลังเสนอขาย
=
กาไรสุทธิ
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นที่เสนอขาย RO จานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ + จานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ PACE-W1 + จานวนหุ้นที่
เสนอขาย PP)
=
2,981,443,435
3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 + 1,500,000,000
=
0.18
ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรเท่ากับร้อยละ 23.89 เมื่อเทียบกับจานวน
หุ้น ที่จ าหน่ ายได้ แล้ว ทั้งหมดของบริษัท ก่อนการใช้สิทธิต ามใบส าคัญ แสดงสิ ทธิฯ แต่
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุ นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน
การถือหุ้นการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจากัด โดยมีการคานวณดังนี้
=

EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย

=

0.23 – 0.18
0.23

=

23.89%

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
=
2,981,443,435
= 0.23
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว
(3,758,028,197 + 7,516,056,394 + 1,500,000,000)
+ จานวนหุ้นที่เสนอขาย
RO + จานวนหุ้นที่เสนอ
ขาย PP)

และ EPS หลังเสนอขาย
=
กาไรสุทธิ
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ + จานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ PACE-W1 + จานวนหุ้นที่
เสนอขาย PP)
=
2,981,443,435
3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 + 1,500,000,000
=

0.18

