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เอกสารแนบการค านวนหุ้นรองรับ และ Dilution Effect 

1. รายละเอียดการการค านวนจ านวนหุ้นรองรับ 

จ ำนวนหุ้นที่รองรับ K-W1 ที่เสนอขำยในครั้งนี้   = 119,999,781 หุ้น 

อัตรำกำรใช้สิทธิ       = 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสำมัญเพ่ิมทุน 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ช ำระแล้ว ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติ K-W1 = 239,999,562 หุ้น 

สัดส่วนหุ้นรองรับ      = 119,999,781 / (239,999,562+119,999,781) x 100 

        = 33.33 % 

2. รายละเอียดการค านวน Dilution Effect 

ตำรำงสรุปผลกระทบ Dilution Effect 

ผลกระทบ % dilution effect 
ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) 50 

(ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิตำมสัดส่วน จะไม่มี
ผลกระทบ) 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (Earnings per share 
dilution) 

ไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร เนื่องจำกงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2562 ของบริษัทฯ มีผลขำดทุน ประกอบกับบริษัทฯ 
มียอดขำดทุนสะสมเหลืออยู่ 

ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น (Price Dilution) 
 

18.15 
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 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนตำมสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจ ำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิกำรออก

เสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) แต่ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทฯจะ

ด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยกำรตัดหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนส่วนที่เหลือจำกกำรเสนอขำยทิ้งท ำให้จ ำนวนหุ้นที่

ช ำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) แต่ในกรณี

ที่ผู้ถือหุ้นเลือกท่ีจะไม่ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนตำมสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอ่ืนใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิม

ทุนตำมสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนเกินกว่ำสิทธิ (Oversubscription) จนมีกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพ่ิม

ทุนครบทั้งจ ำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) ดังนี้ 

=    จ ำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นเดิม x100…………………. 

จ ำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นเดิม+ จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว 

=               (239,999,562) x100 

    (239,999,562+ 239,999,562) 

=  ร้อยละ 50 

 

 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

(ก) ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนได้ครบทั้งจ ำนวน

ก่อนมีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. 

จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (K-W1) จะมีผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้นซึ่งจะลดลงประมำณร้อยละ 18.15 โดยมี

รำยละเอียดกำรค ำนวณ ดังนี้ 

=  (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลังเสนอขำย) x100 

รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย 

โดยที ่
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- รำคำตลำดก่อนเสนอขำยค ำนวณโดยอ้ำงอิงรำคำซื้อขำยถั่วเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 15 วันท ำกำรก่อนวันประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2563 โดยเป็นรำคำท่ีค ำนวณระหว่ำงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวันที่ 

16 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ รำคำ 0.785 บำท ต่อหุ้น 

- รำคำตลำดหลังเสนอขำยค ำนวณจำก 

=  (รำคำตลำด x จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว) + (รำคำเสนอขำย x จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำยในครั้งนี้) 

จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำยในครั้งนี้ 

=  (0.785 x 239,999,562) + (0.50 x 239,999,562) 

239,999,562+ 239,999,562 

=  0.643 บำทต่อหุ้น 

ดังนั้น ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น (Price Dilution) จึงเท่ำกับ 

=  (0.785 -0.643) x100 

0.785 

=   ร้อยละ 18.15 

(ข) ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนได้ครบทั้งจ ำนวน

และมีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. 

จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (K-W1) ครบทั้งจ ำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น เนื่องจำกรำคำใช้สิทธิซื้อหุ้น

สำมัญเพิ่มทุนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ เป็นรำคำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำเฉลี่ย 15 วนัก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น

บริษัทจะด ำเนินกำรค ำนวณและ แจ้งผู้ถือหุ้นเมื่อสำมำรถค ำนวณรำคำใช้สิทธิได้แล้ว 

=  รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลังเสนอขำย x100 

รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย 

โดยที ่
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- รำคำตลำดก่อนเสนอขำยค ำนวณโดยอ้ำงอิงรำคำซื้อขำยถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันท ำกำรก่อนวันประชุม

คณะกรรมกำรเมื่อวันที่ 17 ธนัวำคม 2563 โดยเป็นรำคำท่ีค ำนวณระหว่ำงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวันที่ 16 

ธันวำคม 2563 เท่ำกับ รำคำ 0.785 บำท ต่อหุ้น 

= (รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย x จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว) + (รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน RO x จ ำนวนหุ้นสำมัญ

เพ่ิมทุนที่เสนอขำย RO) + (รำคำใช้สิทธิแปลงสภำพ K-W1 x จ ำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ K-W1) 

จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำย RO + จ ำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ K-W1 

  

 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 

ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) 

จะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร เนื่องจำกงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ของบริษัทฯ มีผล

ขำดทุน ประกอบกับบริษัทฯ มียอดขำดทุนสะสมเหลืออยู่ 

 

 

 

 


