เอกสารทั่วไป
- สรุปข้ อสนเทศ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสาคัญใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ
ของบริษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (HPT-W1)
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

110,498,564 หน่วย

จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สิทธิ

110,498,564 หุ้น

การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 5
หุ้นสามัญ เดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.25 บาท) ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
(5:1) หากมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจานวน 1 หน่วยจากการคานวณ ให้ ปัดเศษใบสาคัญ
แสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ ้งทังจ
้ านวน
โดยบริ ษั ทก าหนดวันก าหนดรายชื่ อผู้ถื อหุ้นที่ มี สิ ทธิ ได้ รั บจัดสรรใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ฯ ครั ง้ ที่ 1
(Record Date) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิรายใหญ่

ณ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2562

ชื่อ – นามสกุล
1. กลุ่มนามสกุลเชาว์ กิตติโสภณ
1.1 นางวรรณี เชาว์กิตติโสภณ
1.2 นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ
1.3 นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ
1.4 นายนิพทั ธ์ เชาว์กิตติโสภณ
1.5 นางจินดา เชาว์กิตติโสภณ
1.6 นายชนาวิน เชาว์กิตติโสภณ
2. นายอนุชา แสงเจริญวนากุล
3. กลุ่มนามสกุลรวยถาวรกิจ
3.1 นางทองใบ รวยถาวรกิจ
3.2 นางสม รวยถาวรกิจ
3.3 นายมานิตย์ รวยถาวรกิจ
4. กลุ่มนามสกุลบูรณจินดารัตน์
4.1 นางวรนุช บูรณจินดารัตน์
4.2 นายสิริชยั บูรณจินดารัตน์
5. กลุ่มนามสกุลธาราอมรรัตน์
5.1 นางสาวสมจิตต์ ธาราอมรรัตน์
5.2 นางสาวเสาวลักษณ์ ธาราอมรรัตน์
6. กลุ่มนามสกุลพงศ์ จนิ ดามณี
6.1 นายสุรเชษฐ์ พงศ์จินดามณี
6.2 นางสุนิภา พงศ์จินดามณี
6.3 นายเดชพนธ์ พงศ์จินดามณี
7. นายสุรินทร์ บูรณพงศ์ วัฒนะ
8. กลุ่มนามสกุลเจริญสาธิต
8.1 นายเลิศศักดิ์ เจริ ญสาธิต
8.2 นายชาติวฒ
ุ ิ เจริ ญสาธิต
9. กลุ่มนามสกุลบุญประเสริฐ
9.1 นางสาวณัฐิตา บุญประเสริ ฐ

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
78,184,784
41,053,597
24,599,000
8,389,500
4,122,500
17,000
3,187
5,300,386
4,301,000
4,267,000
17,000
17,000
2,675,162
2,567,000
108,162
747,150
598,400
148,750
638,710
567,098
54,612
17,000
590,877
487,475
269,875
217,600
387,599
349,137
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ร้ อยละของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ย่ นื จดทะเบียนในครัง้ นี ้
70.76%
37.15%
22.26%
7.59%
3.73%
0.02%
0.00%
4.80%
3.89%
3.86%
0.02%
0.02%
2.42%
2.32%
0.10%
0.68%
0.54%
0.13%
0.58%
0.51%
0.05%
0.02%
0.53%
0.44%
0.24%
0.20%
0.35%
0.32%

จานวนใบสาคัญ
ร้ อยละของใบสาคัญแสดงสิทธิ
แสดงสิทธิ
ที่ย่ นื จดทะเบียนในครัง้ นี ้
9.2 นางสาวแป้งหอม บุญประเสริ ฐ
23,375
0.02%
9.3 นางสาวรติมา บุญประเสริ ฐ
15,087
0.01%
10. นางกาญจนา อัศวชัยชิต
312,375
0.28%
รวมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ 10 ลาดับแรก
93,625,518
84.73%
11. ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอื่น
16,873,046
15.27%
รวมทัง้ สิน้
110,498,564
100.00%
หมายเหตุ การจัดกลุ่มดังกล่าวเป็ นการจัดกลุ่มตามนามสกุลเพื่อ ประโยชน์ในการแสดงข้ อมูลเท่านัน้ โดยมิใช่การจัดกลุ่มเพื่อประโยชน์ใน
การพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์หรื อพฤติกรรมที่เข้ าลักษณะเป็ นการกระทาร่ วมกับบุคคลอื่น (Acting in concert) ตามข้ อ 2 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่ องการกาหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรื อพฤติกรรมที่เข้ าลักษณะเป็ นการกระทาร่ วมกับ
บุคคลอื่น และการปฏิบตั ติ ามมาตรา 246 และมาตรา 247
ชื่อ – นามสกุล

การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

1. วันใช้ สิทธิ
ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิสามารถใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิทธิในการซือ้ หุ้นรองรั บของ
บริ ษัทได้ ในวันทาการสุดท้ ายของเดือนธันวาคม และเดือนมิถุนายน ตลอดอายุของใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ ("วันกาหนดการใช้ สิท ธิ ") โดยวัน กาหนดการใช้ สิ ทธิ ค รั ง้ แรกคือ ได้ แก่ วันที่ 30
ธันวาคม 2562 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 และวันกาหนดการใช้ สิทธิ
ครั ง้ สุดท้ ายคือวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยหากวันกาหนดการใช้ สิทธิและวันกาหนดการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ายไม่ตรงกับวันทาการ ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิและวันกาหนดการใช้ สิทธิ
ครัง้ สุดท้ ายขึ ้นมาเป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สิทธิเดิม
หมายเหตุ: เนื่องจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 5 มิถุนายน
2564 เป็ นวันหยุดทาการ จึงเลื่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิเป็ นวันทาการก่อนหน้ า
2. การใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญ
ในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ของบริ ษัท ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
ตามใบสาคัญ แสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทงั ้ หมดหรื อบางส่วนก็ได้ สาหรั บใบสาคัญ แสดงสิทธิที่
เหลือ และไม่ได้ ใช้ สิทธิภายในวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิท ธิไม่ประสงค์ที่ จะใช้ สิทธิตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ ดังกล่าวและให้ ถือ ว่าใบสาคัญ
แสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพโดยไม่มีการใช้ สิทธิ
3. ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
3.1) ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญแต่ละครัง้ (ยกเว้ นการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ าย)
ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ที่ จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ ของบริ ษั ท
จะต้ อ งแจ้ งความจ านงในการใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
(“ความจานงในการใช้ สิทธิ”) ตามวิธีการและขันตอนการใช้
้
สิทธิตามข้ อ 5.4 ใน
ระหว่ า งเวลา 09.00 น. ถึ ง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วัน ท าการก่ อ นวัน
กาหนดการใช้ สิทธิ ในแต่ล ะครั ง้ (“ระยะเวลาการแจ้ งความจ านงในการใช้
สิทธิ”)
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จะไม่ ปิ ดสมุด ทะเบี ย นผู้ ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ เพื่ อ พั ก การโอน
ใบสาคัญ แสดงสิทธิเพื่อกาหนดสิทธิของผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิในการที่ จะใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ของบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กาหนดวันใช้ สิทธิ ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ อัตราการใช้ สิทธิ
ราคาการใช้ สิ ท ธิ รายละเอี ย ดบัญ ชี ธ นาคารเพื่ อ การจองซื อ้ และใช้ สิ ท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริ ษัทจะแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนรับแจ้ งความจานงใน
การใช้ สิ ท ธิ (ถ้ ามี ) และสถานที่ ใ ช้ สิ ท ธิ ผ่ า นระบบเผยแพร่ ข้ อมู ล ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้ าภายในระยะเวลา
5 วันทาการก่อนวันเริ่ มระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิแต่ละครัง้

หน้ า 2 จาก 9

3.2) ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญครัง้ สุดท้ าย
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องแจ้ งความจานงตามวิธีการและขันตอนการใช้
้
สิทธิ
ตามข้ อ 5.41 ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน
ก่อนวันกาหนดใช้ สิทธิครั ง้ สุดท้ าย (“ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ าย”)
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จะแจ้ งข่ า วและรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ก าหนดวั น ใช้ สิ ท ธิ
ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิครั ง้ สุดท้ าย อัตราการใช้ สิทธิ ราคา
การใช้ สิทธิ รายละเอียดบัญ ชีธนาคารเพื่อการจองซื ้อและใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ บุคคลที่บริ ษัทจะแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
(ถ้ ามี) และสถานที่ใช้ สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่ อ
แจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้ าภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อน
วัน เริ่ ม ระยะเวลาการแจ้ งความจ านงในการใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ สุ ด ท้ า ย พร้ อมทัง้ ส่ ง
จดหมายลงทะเบี ยนถึงผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ตามรายชื่ อ ที่ ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถื อใบสาคัญ แสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิครัง้ สุดท้ าย ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อ
พักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้ ายเป็ นเวลา 21 วันก่อนวันกาหนดใช้ สิทธิ
ครัง้ สุดท้ าย และตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึ ้นเครื่ องหมายห้ ามการซื ้อขาย (SP)
เพื่ อ ห้ ามการซือ้ ขายใบสาคัญ แสดงสิทธิ ล่วงหน้ า 2 วันทาการก่อ นวันปิ ดสมุด
ทะเบียน หรื อตามระยะเวลาอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด เพื่อห้ ามการซื ้อ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่วนั เริ่ มปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิไม่ใช่วนั ทาการของตลาดหลักทรัพย์ ให้ เลื่อนวันเริ่ มปิ ดสมุดทะเบียน
เป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันเริ่ มปิ ดสมุดทะเบียนเดิมดังกล่าว ทังนี
้ ้ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะพักการซื ้อขายจนถึงวันกาหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
4. การใช้ สิทธิก่อนระยะเวลาที่กาหนด
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่บริ ษัทออกครัง้ นี ้ไม่มีข้อกาหนดให้ บริ ษัทสามารถเรี ยกให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิใช้ สิทธิก่อนระยะเวลาที่กาหนดตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
บริ ษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้น
สามัญ ตลอดอายุข องใบสาคัญ แสดงสิทธิ เมื่ อ เกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ่ง
ดังต่อไปนี ้

การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้ สิทธิ

1. เมื่อบริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้น
หรื อการแบ่งแยกหุ้นที่จาหน่ายแล้ วของบริ ษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตรา
การใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตังแต่
้ วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท
(1) ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้

Pr ice1 = Pr ice 0 

[ Par1]
[ Par 0]

(2) อัตราการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้

Ratio1 = Ratio 0 
โดยที่

[ Par 0]
[ Par1]

Pr ice1 คือ

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ

ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ

อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

หน้ า 3 จาก 9

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Par1 คือ
Par 0 คือ

มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

2. เมื่ อ บริ ษั ท เสนอขายหุ้ นสามั ญ ออกใหม่ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Right
Offering) และ/หรื อ ต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ ต่อบุคคลในวงจากัด โดย “ราคาสุทธิตอ่ หุ้น
ของหุ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่ ” ต่ ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อ หุ้น ของหุ้น สามัญ ของ
บริ ษัท” ซึง่ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่
้
วันแรกที่ผ้ ูซือ้ หุ้นสามัญ จะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาด
หลักทรั พย์ ขึน้ เครื่ อ งหมาย XR) สาหรั บ กรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้นเดิม (Right
Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่สาหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอ
ขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (แล้ วแต่
กรณี)
ในการนี ้ "ราคาสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่" คานวณได้ จากจานวนเงินทังหมดที
้
่บริ ษัท
จะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ ามี) หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงหมด
ั้
อนึ่ง ในกรณี ที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่พร้ อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย
ภายใต้ เงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อหุ้นดังกล่าวด้ วยกัน ให้ นาราคาเสนอขายทุ กราคามาคานวณ
ราคาสุทธิต่อ หุ้นของหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อ ยู่ภ ายใน
เงื่อนไขที่ต้องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นาเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ "ราคาตลาด
ต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท" มาคานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้
"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท" ได้ กาหนดไว้ เท่ากับมูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญ
ของบริ ษัททังหมดในแต่
้
ละวันหารด้ วยจานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทที่มีการซื ้อขายทังหมดใน
้
ตลาดหลักทรัพย์ในวันดังกล่าวย้ อนหลังระหว่างระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้
ในการคานวณ
“วันที่ใช้ ในการคานวณ” หมายถึงวันแรกที่ผ้ ูซื ้อหุ้นสามัญ จะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซือ้ หุ้น
สามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขาย
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (แล้ วแต่กรณี)
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มี
การซื ้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะดาเนินการกาหนดให้ ใช้ ราคายุติธรรมของหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทเพื่อใช้ ในการคานวณแทน
“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ
(1) ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้

Pr ice1 = Pr ice 0 

[( A  MP) + BX ]
[ MP( A + B)]

(2) อัตราการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคานวณดังนี ้

Ratio1 = Ratio 0 
โดยที่

[ MP( A + B)]
[( A  MP) + BX ]

Pr ice1 คือ

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ

ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
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Ratio1 คือ

อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท

A

คือ

จานวนหุ้นสามัญ ที่ ได้ เรี ย กชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วัน
ก่อนวันที่ใช้ ในการคานวณ

B

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
และ/หรื อ เสนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ
เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี

BX

คือ

จานวนเงินที่จะได้ รั บทัง้ สิ น้ หลังหักค่าใช้ จ่ายที่เกิด ขึน้
จากการออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ามี) ทังจากการเสนอขาย
้
ให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายให้ แ ก่ประชาชน
ทั่ ว ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด
(แล้ วแต่กรณี)

3. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายประชาชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัดโดยที่หลักทรัพย์นนมี
ั ้ สิ ทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้น
สามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น
หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้น
สามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” ดังกล่าวต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของ
หุ้นสามัญของบริ ษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อ
หุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการซื ้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ น
หุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR)
สาหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อ วันแรกของการ
เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้
สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ
กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (แล้ วแต่กรณี)
“ราคาสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” คานวณได้ จากจานวนเงินที่บริ ษัท
จะได้ รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ
ในการจองซื ้อหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ามี) รวมกับ
เงินที่จะได้ รับจากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้ หาร
ด้ วยจานวนหุ้นทังสิ
้ ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สิทธินนั ้
อนึ่ง ในกรณี ที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่พร้ อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย
ภายใต้ เงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อหุ้นดังกล่าวด้ วยกัน ให้ นาราคาเสนอขายทุกราคามาคานวณ
ราคาสุทธิต่อ หุ้นของหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อ ยู่ภ ายใน
เงื่อนไขที่ต้องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นาเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ "ราคาตลาด
ต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท" มาคานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้
"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญ ของบริ ษัท" มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้ อ 2
ข้ างต้ น
“วัน ที่ ใช้ ในการค านวณ” หมายถึง วัน แรกที่ ผ้ ูซื อ้ หุ้น สามัญ จะไม่ ได้ รั บ สิ ท ธิ ในการจองซื อ้
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้น
สามัญ สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Issue)
และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรั พย์ ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้น
สามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญสาหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (แล้ วแต่กรณี)
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(1) ราคาการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้

Pr ice1 = Pr ice 0 

[( A  MP) + BX ]
[ MP( A + B)]

(2) อัตราการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้

Ratio1 = Ratio 0 
โดยที่

[ MP( A + B)]
[( A  MP) + BX ]

Pr ice1 คือ

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ

ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ

อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท

A

คือ

จานวนหุ้นสามัญ ที่ ได้ เรี ย กชาระเต็มมูล ค่าแล้ ว ณ วัน
ก่อนวันที่ใช้ ในการคานวณ

B

คือ

จานวนหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่เพื่ อรองรับการใช้ สิทธิของ
หลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรื อเปลี่ยนเป็ น
หุ้นสามัญ ได้ หรื อให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญตามที่
เสนอขายให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่
ประชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่ บุ ค คลใน
วงจากัด

BX

คือ

จานวนเงินที่จะได้ รั บทัง้ สิ น้ หลังหักค่าใช้ จ่ายที่เกิ ด ขึน้
จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ /
เปลี่ ยนเป็ นหุ้น สามัญ ได้ หรื อ ให้ สิท ธิในการจองซือ้ หุ้น
สามัญ สาหรับการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ
เสนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่วไป และ/หรื อ เสนอขาย
ให้ แก่บุคคลในวงจากัด รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการใช้
สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิ
ในการจองซื ้อหุ้นสามัญ

4. เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
ซึง่ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ู
ซื ้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
(1) ราคาการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้

Pr ice1 = Pr ice 0 

[ A]
[ A + B]

(2) อัตราการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้

Ratio1 = Ratio 0 
โดยที่

[ A + B]
[ A]

Pr ice1 คือ

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ

ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ

อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
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Ratio 0 คือ

อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

A

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วัน
ก่อนวันกาหนดรายชื่อ (Record Date) หรื อวันก่อนวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั นผล

B

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรู ปแบบของหุ้นสามัญปั น
ผล

5. เมื่อบริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 80 ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะของบริ ษัท [งบตรวจสอบงวดปี บัญชีที่จ่ายเงินปั นผล] หลังจากหักขาดทุนสะสม สารอง
ตามกฎหมาย และภาษี เงินได้ จากผลการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่าง
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผล
บังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์
ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
ทังนี
้ ้ อัตราร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้น คานวณโดยนาเงินปั นผลที่จ่ายออกจริ ง
จากผลการดาเนินงานในแต่ละรอบระยะบัญชี หารด้ วยกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ
บริ ษั ท [งบตรวจสอบงวดปี บัญ ชี ที่ จ่ายเงินปั น ผล] หลังจากหักขาดทุน สะสม ส ารองตาม
กฎหมาย และภาษี เงินได้ ของผลการดาเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงิน
ปั นผลที่จ่ายออกจริ งดังกล่าวให้ รวมถึงเงินปั นผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่าว
ด้ วย
วันที่ใช้ ในการคานวณ หมายถึง วันแรกที่ผ้ ูซื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล (วันแรกที่
ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
(1) ราคาการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้

Pr ice1 = Pr ice 0 

[ MP − ( D − R)]
[ MP]

(2) อัตราการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้

Ratio1 = Ratio 0 
โดยที่

[ MP]
[ MP − ( D − R)]

Pr ice1 คือ

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ

ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ

อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท

D

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายจริ งแก่ผ้ ถู ือหุ้น

R

คือ

เงิน ปั น ผลต่อ หุ้น ที่ ค านวณได้ ห ากหลังจากหัก ขาดทุน
สะสมและส ารองตามกฎหมายหารด้ วยจ านวนหุ้ น
ทังหมดที
้
่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล

6. ในกรณี ที่ มีเหตุการณ์ อัน ทาให้ ผลตอบแทนใด ๆ ที่ ผ้ ูถือ ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ เสี ยสิท ธิและ
ประโยชน์อันพึงได้ ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ ที่ไม่ได้ กาหนดอยู่ในข้ อ 1 ถึงข้ อ 5 ดังกล่าวข้ างต้ น ให้
เป็ นดุลยพินิจของบริ ษัทว่าจะมีการพิจารณาดังต่อไปนี ห้ รื อไม่ ซึ่งจะเป็ นการพิจารณาเพื่ อ
กาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ (หรื อปรับจานวนหน่วย
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ แทนอัตราการใช้ สิทธิ ) ใหม่อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้ สิทธิของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ ถือว่าผลการพิจารณานันเป็
้ นที่ สุด โดยจะแจ้ งผ่าน
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ระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที และบริ ษัทจะแจ้ ง เป็ นหนังสือ ให้ สานักงาน
กลต. ตลาดหลัก ทรั พ ย์ และนายทะเบี ย นของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ท ราบถึงรายละเอี ย ด
ดัง กล่ า ว รวมทัง้ จัด ส่ ง ข้ อก าหนดสิ ท ธิ ฉ บับ แก้ ไขไปยัง หน่ ว ยงานต่ า งๆดัง กล่ า วภายใน
ระยะเวลา 15 วันนับตังแต่
้ วนั ที่มีเหตุให้ ต้องดาเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิดงั กล่าว
7. การคานวณการเปลี่ยนราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 1 ถึงข้ อ 6 เป็ นอิสระต่อ
กัน และจะคานวณการเปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ตา่ งๆ
จะเกิดขึ ้นพร้ อมกันให้ คานวณการเปลี่ยนแปลงเรี ยงลาดับดังนี ้ คือ ข้ อ 1 ข้ อ 5 ข้ อ 4 ข้ อ 2 ข้ อ
3 และข้ อ 6 โดยในแต่ละลาดับครัง้ ที่มีการคานวณการเปลี่ยนแปลงให้ คงสภาพของราคาการ
ใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม 5 ตาแหน่ง (ไม่ต้องปั ดเลขทศนิยมตาแหน่งที่ 5 และ
ทศนิยมตังแต่
้ ตาแหน่งที่ 6 ให้ ตดั ทิ ้งทังหมด)
้
8. การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 1 ถึงข้ อ 6 จะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงซึง่ ทาให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่สูงขึ ้น และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิลดลง เว้ นแต่
กรณี การรวมหุ้น สาหรั บการคานวณจานวนเงินจากการใช้ สิทธิ จะคานวณจากราคาการใช้
สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตาแหน่ง) คูณ กับจานวนหุ้นสามัญ (จานวนหุ้น
สามัญคานวณได้ จาก อัตราการใช้ สิทธิใหม่ คูณกับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่แสดงความ
จานงการใช้ สิทธิ เมื่อคานวณได้ จานวนหุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้นให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง)
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ มีการเปลี่ ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ จนเป็ นผลทาให้ ราคาการใช้ สิทธิ ใหม่ ที่
คานวณตามสูตรมีราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริ ษัทนันให้
้ ใช้
ราคาการใช้ สิทธิใหม่ดงั กล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมายห้ ามมิให้ บริ ษัทออกหุ้นต่ากว่ามูล
ค่าที่ตราไว้ ให้ ใช้ มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญ ของบริ ษัทเป็ นราคาใช้ สิทธิใหม่ สาหรับอัตรา
การใช้ สิทธิใหม่ให้ ใช้ อตั ราการใช้ สิทธิที่คานวณได้ ตามข้ อ 1 ถึงข้ อ 6 เช่นเดิม
9. บริ ษัทอาจทาการปรับราคาการใช้ สิทธิควบคูก่ บั การออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการ
ปรับอัตราการใช้ สิทธิก็ได้
10. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 1 ถึงข้ อ 6 และ/หรื อ การ
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 9 บริ ษัทจะดาเนินการ
แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับอัตราและราคาของใบสาคัญแสดงสิทธิผ่านระบบเผยแพร่
ข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ก่อนวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และแจ้ งเป็ นหนังสือ
ต่อสานักงาน กลต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้ อกาหนด
สิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ
เป็ นหนังสือจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิและจะจัดให้ มีการเก็บรักษาสาเนาข้ อกาหนดสิทธิที่
แก้ ไขเพิ่มเติม ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษัท และ/หรื อ สานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้ งความ
จานงในการใช้ สิท ธิ (ถ้ ามี ) เพื่ อ ให้ ผ้ ูถือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ สามารถขอตรวจสอบสาเนา
ข้ อกาหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมได้ ในวันและเวลาทาการของสถานที่ดงั กล่าว
ระยะเวลาห้ ามจาหน่ ายหุ้น (ถ้ ามี)

- ไม่มี -

อื่น ๆ ที่สาคัญ (ถ้ ามี)

- ไม่มี -

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ ามี)

บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด

จัดทาโดย

บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด

หน้ า 8 จาก 9

u}lfu

J"

Iaru nomruoa

- (ilu'r{u)
s1fla

rtr,5Fnfilanru)

ufir g qrn

g

