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25 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่ อง แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564
เรี ยน ผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่สง่ มาด้ วย (1) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4 ของ EGM)
(2) สรุปรายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 6
(3) สรุปรายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 7
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2564 ณ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้ มีมติดงั นี ้
1. มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิให้ นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 888,375,760.375 บาท (จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2564 ซึง่ จะมีขึ ้นวันที่ 2 เมษายน 2564) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,513,738,792.87 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน5,002,904,260 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.125 บาท รวมทัง้ สิ ้น 625,363,032.50 บาท เพื่อ (ก) จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ข) รองรับการใช้ สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิรุ่ นที่ 6 (“BROOK-W6”) เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ค) รองรับการใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 7 (“BROOK-W7”) เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (ง) รองรับการปรับสิทธิของ
ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ รุ่ น ที่ 5 (“BROOK-W5”) (หากยัง มี การใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพไม่ห มดในเดือ นมี น าคม 2564) โดย
มอบหมายให้ คณะกรรมการของบริ ษัท ฯ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณากํ า หนด
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทฯ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4 ของ EGM) ตามเอกสารแนบหมายเลข 1
ทังนี
้ ้ มอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อ กรรมการผู้อํานวยการ และ/หรื อ บุคคลอื่นใดซึ่งได้ รับการ
แต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ และ/หรื อ กรรมการผู้อํานวยการ มีอํานาจในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
เพื่อให้ การดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2. มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิให้ นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออก
BROOK-W6จํานวนไม่เกิน 2,842,802,434 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ตามรายละเอียดซึ่งจะ
กล่าวต่อไปในข้ อ 4) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ BROOK-W6 จํานวน 2 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคา
ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตาม BROOK-W6 เท่ากับ 0.65 บาทต่อหุ้น โดย BROOK-W6 จะมีอายุการใช้ สิทธิเป็ นระยะเวลา 3 ปี
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีเศษของ BROOK-W6 เหลือจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ ปัดเศษดังกล่าวทิ ้งทัง้
จํานวน
นอกจากนี ้ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ กรรมการผู้อํ า นวยการ หรื อ บุค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้อํานวยการ เป็ นผู้กําหนดหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขจําเป็ น
และ/หรื อเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรร BROOK-W6 ได้ ทุกประการภายใต้ เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและ
ภายใต้ กรอบของการอนุมตั ิของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
(ก) การจัดเตรี ยมข้ อกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของ BROOK-W6 (ข) รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรร
BROOK-W6 ระยะเวลาในการจัดสรร วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรร BROOK-W6 (Record date)
เป็ นต้ น (ค) การให้ ข้อมูล ติดต่อ จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆที่จําเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับการออกและจัดสรร
BROOK-W6 ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรื อบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ง) การนําใบสําคัญแสดง
สิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญตาม BROOK-W6 เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การ
แต่งตังผู
้ ้ รับมอบอํานาจช่วง เป็ นต้ น และให้ อํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการ
จัดสรร BROOK-W6 เพื่อให้ การออกและการจัดสรร BROOK-W6 สําเร็จลุลว่ งทุกประการ
(รายละเอียดเบื ้องต้ นของ BROOK-W6 ตามเอกสารแนบ 2)
3. มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิให้ นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออก
BROOK-W7 จํานวนไม่เกิน 710,700,609 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ตามรายละเอียดซึ่งจะ
กล่าวต่อไปในข้ อ 4) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ BROOK-W7 จํานวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคา
ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตาม BROOK-W7 เท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น โดย BROOK-W7 จะมีอายุการใช้ สิทธิเป็ นระยะเวลา 5 ปี
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีเศษของ BROOK-W7 เหลือจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ ปัดเศษดังกล่าวทิ ้งทัง้
จํานวน
นอกจากนี ้ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ กรรมการผู้อํ า นวยการ หรื อ บุค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้อํานวยการ เป็ นผู้กําหนดหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขจําเป็ น
และ/หรื อเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรร BROOK-W7 ได้ ทุกประการภายใต้ เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและ
ภายใต้ กรอบของการอนุมตั ิของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง

(ก) การจัดเตรี ยมข้ อกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของ BROOK-W7 (ข) รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรร
BROOK-W7 ระยะเวลาในการจัดสรร วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรร BROOK-W7 (Record date)
เป็ นต้ น (ค) การให้ ข้อมูล ติดต่อ จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆที่จําเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับการออกและจัดสรร
BROOK-W7 ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรื อบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ง) การนําใบสําคัญแสดง
สิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญตาม BROOK-W7 เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การ
แต่งตังผู
้ ้ รับมอบอํานาจช่วง เป็ นต้ น และให้ อํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการ
จัดสรร BROOK-W7 เพื่อให้ การออกและการจัดสรร BROOK-W7 สําเร็จลุลว่ งทุกประการ
(รายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 ตามเอกสารแนบ 3)
4. มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิให้ นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังนี ้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย (1) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,421,401,217 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้น
สามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.40 บาท
ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ ในกรณีที่มีห้ ุนเหลือจากการ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่
ผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและชําระค่าจองซื ้อหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะจองเกินสิทธิ
นัน้ จะต้ องไม่ทําให้ จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผ้ ูถือหุ้นนัน้ ๆได้ รับในครัง้ นีม้ ีจํานวนเกินกว่าที่ตนถืออยู่ ณ วัน XR ดังนัน้
ผลลัพธ์สดุ ท้ ายคือจะไม่มีผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะจองเกินสิทธิรายใด จะได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้เกินอัตราส่วน 1
หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
นอกจากนี ้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่ว่ากรณีใดจะต้ องไม่ทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ
รายใดถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึน้ จนถึงหรื อข้ ามจุดที่ต้องทําคําเสนอซือ้ หลักทรั พย์ (Tender Offer) ตามที่
กํ าหนดในประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถื อ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ และในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ ซึ่งปั จจุบนั อนุญาตให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นอยู่ในบริ ษัทฯ ได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
ทังนี
้ ้ กําหนดให้ วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) อย่างไรก็ดี การกําหนดสิทธิในการจองซื ้อหุ้นและได้ รับการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม หากมีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
สามารถประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เพื่ อ จัด สรรหุ้น ที่ เ หลื อ เพื่ อ รองรั บ การปรั บ สิ ท ธิ BROOK-W5, BROOK-W6,
BROOK-W7 ในอนาคตได้ (หากมี)
4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 2,842,802,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้ สิทธิ BROOK-W6 เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ BROOK-W6
จํานวน 2 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
4.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 710,700,609 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตาม BROOK-W7 เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสําคัญ
แสดงสิทธิ BROOK-W7 จํานวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
4.4 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของ BROOK-W5 โดยบริ ษัทฯ ต้ องปรับสิทธิของ BROOK-W5 ดังกล่าวในกรณีบริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
และเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆโดยที่หลักทรัพย์นนั ้ ให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญโดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้น
สามัญที่จะออกใหม่ หรื อหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าว ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของบริษัท เพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซงึ่ กําหนดในข้ อกําหนดสิทธิ BROOK-W5
5. อนุมตั ิให้ กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อง
บอลรู ม โรงแรม โซฟี เทล กรุ งเทพ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 - ซอย 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
วาระที่ 2 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํ า นวน
888,375,760.375 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,513,738,792.87 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น จํ า นวนไม่ เ กิ น 5,002,904,260 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 0.125 บาท รวมทั ง้ สิ น้
625,363,032.50 บาท
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ BROOK-W6 และ BROOK-W7 เพื่อ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม BROOK-W6 และ BROOK-W7 และเพื่อรองรับ
การปรับสิทธิของ BROOK-W5
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
โดยให้ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 และกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 (Record
Date)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญ บูลกุล)
กรรมการผู้อํานวยการ

เอกสารแนบ 1

(F53-4 ของ EGM)

แก้ไขด้ วยแถบสี เหลือง

แบบรายงานการเพิม่ ทุนสํ าหรับพิจารณาอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ข้าพเจ้า บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2564
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ดังต่อไปนี้
1.

การเพิม่ ทุน

1.1 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติ ให้นาํ เสนอให้ที่ประชุ มประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 888,375,760.375 บาท (จาก
การประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ซึ่งจะมีขึน้ วันที่ 2 เมษายน 2564) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน
1,513,738,792.87 บาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 5,002,904,260 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125
บาท รวมทั้งสิ้ น 625,363,032.50 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน

ประเภทหุ้น

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน หุน้ สามัญ
การใช้เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
(General Mandate)
2.

หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

จํานวนหุ้น

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)

รวม
(บาท)

5,002,904,260

0.125

625,363,032.50

-

-

-

การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 5,002,904,260 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.125 บาท รวม 625,363,032.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

เอกสารแนบ 1

จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

ผูถ้ ือหุน้ เดิมของ
บริ ษทั ฯ ตาม
สัดส่ วนการถือหุน้
(Rights Offering)

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขายต่ อหุ้น
(บาท)

ไม่เกิน
1,421,401,217
หุน้
(คิดจากจํานวน
หุ้นจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จาก
การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2564
ซึ่งจะจัดให้ มีขนึ้
ใน วันที่ 2
เมษายน 2564
เพื่อรองรับการใช้ ไม่เกิน
สิ ทธิตามใบสําคัญ 2,842,802,434
แสดงสิ ทธิฯ ที่จะ หุน้
ซื้อหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 6
(“BROOK-W6”)

5 หุน้ สามัญ 0.40
เดิมต่อ 1 หุน้
สามัญเพิ่มทุน
ใหม่

เพื่อรองรับการใช้ ไม่เกิน
สิ ทธิตามใบสําคัญ 710,700,609 หุน้
แสดงสิ ทธิฯ ที่จะ
ซื้อหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 7
(“BROOK-W7”)

2 หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนใหม่
ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิฯ

1 หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนใหม่
ต่อ 2 หน่วย
ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิฯ

วัน เวลา จองซื้อ
หมายเหตุ
และชําระเงินค่า
หุ้น
คาดว่า 21 - 25 โปรดพิจารณา
มิถุนายน 2564 หมายเหตุขอ้
1-4

ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับ BROOK-W6 โดย
ไม่คิดมูลค่า เมื่อได้
จองซื้อและได้รับ
การจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนตาม
ข้อกําหนดและ
เงื่อนไขของบริ ษทั
ฯ
ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับ BROOK-W7 โดย
ไม่คิดมูลค่า เมื่อได้
จองซื้อและได้รับ
การจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนตาม
ข้อกําหนดและ
เงื่อนไขของบริ ษทั
ฯ

โปรดพิจารณา
หมายเหตุขอ้ 5

โปรดพิจารณา
หมายเหตุขอ้ 6

เอกสารแนบ 1

จัดสรรให้ แก่

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

จํานวนหุ้น

ราคาขายต่ อหุ้น
(บาท)

เพื่อรองรับการ
ไม่เกิน
ปรับสิ ทธิของ
28,000,000
ใบสําคัญแสดง
หุน้
สิ ทธิฯ ที่จะซื้อหุน้
สามัญของบริ ษทั ฯ
รุ่ นที่ 5
(“BROOK-W5”)

โปรด
โปรดพิจารณา
พิจารณาหมาย หมายเหตุขอ้ 7
เหตุขอ้ 7 และ และ 8
8

รวม

-

ไม่ เกิน
5,002,904,260
หุ้น

-

วัน เวลา จองซื้อ
หมายเหตุ
และชําระเงินค่า
หุ้น
โปรดพิจารณา โปรดพิจารณา
หมายเหตุขอ้ 7 หมายเหตุขอ้ 7
และ 8
และ 8

-

-

หมายเหตุ
1.

บริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน (Record Date) และคาดว่าวันจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จะอยูใ่ นช่วงวันที่
21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (รวม 5 วันทําการ) อย่างไรก็ดี การกําหนดสิ ทธิในการจองซื้อ
หุ ้นและได้รับการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุน รวมถึงกําหนดวันจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่ นอน
จนกว่าจะได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

2.

คณะกรรมการบริ ษ ทั และ/หรื อ กรรมการผูอ้ าํ นวยการ และ/หรื อ บุ คคลอื่ นใดซึ่ งได้รั บการแต่ งตั้งจาก
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ กรรมการผูอ้ าํ นวยการ มีอาํ นาจในการ (ก) พิจารณากําหนดรายละเอียดการ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมาย
หรื อระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ (ข) กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น
จัดสรรในคราวเดียวทั้งจํานวน หรื อหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่ วนการเสนอขาย ราคาเสนอ
ขาย วิธีการชําระราคา หรื อรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกําหนดสิ ทธิ
รายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน (ค) ลงนามในแบบคําขออนุ ญาต การขอผ่อนผัน
หนังสื อบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและ
การยืน่ เอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรื อตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนําหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดําเนิ นการใดๆ
ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของ
บริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์
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สนธิ ที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมีอาํ นาจดําเนิ นการต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นเพื่อให้เป็ นไปตาม
คําสัง่ ของนายทะเบียน เพื่อให้การดําเนินการจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
3.

อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,421,401,217 หุ ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.125 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 5 หุน้ สามัญ
เดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.40 บาท

4.

ผูถ้ ือหุน้ อาจจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิ ของตนตามอัตราที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้นได้ (Oversubscription)
โดยที่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ ้นที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือ
จากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ที่ได้จองซื้อตามสิ ทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
ในกรณี ที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering)
บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู ้ ี่จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิและชําระค่าจองซื้อหุน้ ดังกล่าวทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะจองเกินสิ ทธิน้ นั จะต้องไม่ทาํ ให้จาํ นวนหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนที่ผถู ้ ือหุ ้นนั้นๆได้รับในครั้งนี้ มีจาํ นวนเกินกว่าที่ตนถืออยู่ ณ วัน XR ดังนั้น ผลลัพธ์สุดท้ายคือจะ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะจองเกินสิ ทธิรายใด จะได้รับการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนในครั้งนี้เกินอัตราส่ วน 1 หุน้
สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
นอกจากนี้ การจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนไม่ว่ากรณี ใดจะต้องไม่ทาํ ให้ผถู ้ ือหุ ้นที่จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่า
สิ ทธิ รายใดถือหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้ นจนถึงหรื อข้ามจุดที่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์
(Tender Offer) ตามที่กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่ าฝื นข้อจํากัด
การถือหุ ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งปั จจุบนั อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ ้น
อยูใ่ นบริ ษทั ฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
5.

บริ ษทั ฯ อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 2,842,802,434 หุน้ ในมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.125
บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ BROOK-W6 จํานวนไม่เกิน 2,842,802,434 หน่วย ซึ่งบริ ษทั ฯ จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ที่จองซื้ อและได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตาม
สัดส่ วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ BROOK-W6 จํานวน 2 หน่วย
โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้มีอตั ราการใช้สิทธิคือ 1 หน่วย BROOK-W6 ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ และมีราคาใช้สิทธิซ้ื อ
หุ ้น BROOK-W6 เท่ ากับ 0.65 บาทต่ อหุ ้น โดย BROOK-W6 จะมี อายุการใช้สิทธิ เป็ นระยะเวลา 3 ปี ให้
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ กรรมการผูอ้ าํ นวยการ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
หรื อกรรมการผูอ้ าํ นวยการ เป็นผูก้ าํ หนดหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาํ เป็น และ/หรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกับการออกและการจัดสรร BROOK-W6 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และภายใต้กรอบของการอนุมตั ิของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
(ก) การจัดเตรี ยมข้อกําหนดสิ ทธิและเงื่อนไขของ BROOK-W6 (ข) รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรร BROOK-W6 เช่น การออกและจัดสรร BROOK-W6 ในคราวเดียวทั้งจํานวน หรื อหลายคราว
ระยะเวลาการจองซื้อและชําระเงิน อัตราส่ วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชําระราคา และราคาใช้สิทธิ
ซื้อหุน้ สามัญ รวมถึงวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร BROOK-W6 (Record Date) เป็ นต้น

เอกสารแนบ 1

(ค) การให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทํา ลงนาม ส่ งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นหรื อเกี่ ยวข้องกับการออกและ
จัดสรร BROOK-W6 ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิ ชย์ และหน่ วยงาน หรื อบุคคลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ง) การนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ BROOK-W6 เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งตั้งผูร้ ับมอบอํานาจช่วง เป็ นต้น และให้มีอาํ นาจดําเนินการต่าง
ๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ ยวเนื่ องกับการออกและการจัดสรร BROOK-W6 เพื่อให้การออกและการ
จัดสรร BROOK-W6 สําเร็ จลุล่วงทุกประการ
6.

7.

บริ ษทั ฯ อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 710,700,609 หุน้ ในมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.125
บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ BROOK-W7 จํานวนไม่เกิน 710,700,609 หน่วย ซึ่ งบริ ษทั ฯ จัดสรรให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ที่จองซื้ อและได้รับจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 2 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ BROOK-W7 จํานวน
1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้มีอตั ราการใช้สิทธิ คือ 1 หน่วย BROOK-W7 ต่อหุน้ สามัญใหม่ และมีราคาใช้
สิ ทธิ ซ้ื อหุน้ BROOK-W7 เท่ากับ 1.30 บาทต่อหุน้ โดย BROOK-W7 จะมีอายุการใช้สิทธิ เป็นระยะเวลา 5
ปี
ให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ กรรมการผูอ้ าํ นวยการ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อกรรมการผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูก้ าํ หนดหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาํ เป็น
และ/หรื อเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรร BROOK-W7 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมตั ิของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่
ไม่จาํ กัดเพียง (ก) การจัดเตรี ยมข้อกําหนดสิ ทธิ และเงื่อนไขของ BROOK-W7 (ข) รายละเอียดและเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดสรร BROOK-W7 เช่ น การออกและจัดสรร BROOK-W7 ในคราวเดี ยวทั้ง
จํานวน หรื อหลายคราว ระยะเวลาการจองซื้อและชําระเงิน อัตราส่ วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการ
ชําระราคา และราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ รวมถึ งวันกําหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ได้รับการจัดสรร
BROOK-W7 (Record Date) เป็นต้น (ค) การให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทํา ลงนาม ส่ งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่
จําเป็ นหรื อเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร BROOK-W7 ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวง
พาณิ ชย์ และหน่วยงาน หรื อบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ง) การนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และหุ ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ BROOK-W7 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งตั้งผูร้ ับมอบ
อํานาจช่วง เป็นต้น และให้มีอาํ นาจดําเนิ นการต่าง ๆ อันจําเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
การจัดสรร BROOK-W7 เพื่อให้การออกและการจัดสรร BROOK-W7 สําเร็ จลุล่วงทุกประการ
บริ ษทั ฯ อนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 28,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125
บาท เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิ ของ BROOK-W5 โดยบริ ษทั ฯ ต้องปรับสิ ทธิของ BROOK-W5
ดังกล่าวในกรณี บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ และเสนอขายหลักทรั พย์ออกใหม่ ใด ๆ โดยที่
หลักทรัพย์น้ นั ให้สิทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่จะออกใหม่ หรื อ
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หุน้ สามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิดงั กล่าว ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั
ฯ เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิซ่ ึงกําหนดในข้อกําหนดสิ ทธิ BROOK-W5
หมายเหตุ:
หุ ้นที่จาํ เป็นต้องจัดสรรไว้สาํ หรับรองรับการปรับสิ ทธิ ของ BROOK-W5 นั้นจะต้องเป็นไปตาม ข้อ 1.5.2
ของข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกและผูถ้ ือ BROOK-W5 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้
ในส่ วนของหุ ้นสามัญเพื่อรองรั บการใช้สิทธิ ของ BROOK-W5 ที่ มีอยู่ในปั จจุ บนั มี จาํ นวนหุ ้นเท่ ากับ
459,063,603 หุ ้น หุ ้นที่ตอ้ งจัดให้มีรองรับทั้งหมดภายหลังการปรับสิ ทธิ ตามข้อ 1.5.2 เท่ากับ 28,000,000
หุน้
ในส่ วนของหุน้ สามัญที่ตอ้ งจัดให้มีรองรับทั้งหมด 28,000,000 หุน้ นั้น ต้องเกิดจากการการคํานวณโดยใช้
ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผูซ้ ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั จะ
ไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุน้ สามัญที่ออกใหม่ หรื อวันแรกที่ผถู ้ ือหุน้ สามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจอง
ซื้ อ หลัก ทรั พ ย์อ อกใหม่ ใ ดๆ ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ ้ น สามัญ (วัน แรกที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ขึ้ น
เครื่ องหมาย ผูซ้ ้ื อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นออกใหม่ (XR) หรื อ ผูซ้ ้ื อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิ รับ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหลักทรัพย์ (XW) สําหรับกรณี ที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (Rights
Issue)
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้วนั กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) เพื่อสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุน เป็ นวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ดังนั้น วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XR จะเป็ น
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 บริ ษทั จึงยังไม่อาจทราบโดยแน่ชดั ว่าในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งนี้ ว่า ราคาตลาดตามที่กล่าวข้างต้นจะเป็ นเท่าใด จึงต้องอาศัยการจัดสรรให้มีหุ้นรองรับเพิ่มเติมเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ ของ BROOK-W5 เป็ นจํานวน 28,000,000 หุน้ โดยใช้การประมาณการเบื้องต้นในการ
คํานวณ หากภายหลังจํานวนหุน้ ที่จาํ เป็ นต้องจัดสรรไว้น้ นั ต้องมีมากกว่าที่นาํ เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นใน
ครั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในลําดับถัดไป ทั้งนี้ เพื่อ
รั กษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ (ทั้งนี้ การกําหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ จองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุน Rights
Offering ซึ่งจะได้รับการจัดสรร BROOK-W6 และ BROOK-W7 หรื อเรี ยกว่า วัน XW จะกําหนดภายหลัง)
8.

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ กรรมการผูอ้ าํ นวยการ และ/หรื อ บุคคลอื่นใดซึ่ งได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ กรรมการผูอ้ าํ นวยการ มีอาํ นาจในการ (ก) พิจารณากําหนด
รายละเอี ย ดการจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ข้า งต้น ตามข้อ 7 ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับของ
ต่างประเทศ (ข) กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เช่นจัดสรรในคราวเดียวทั้ง
จํานวน หรื อหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่ วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชําระราคา
หรื อรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกําหนดสิ ทธิรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มี
สิ ทธิ ได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน (ค) ลงนามในแบบคําขออนุ ญาต การขอผ่อนผัน หนังสื อบอกกล่าว
ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและการยืน่ เอกสาร
ต่อเจ้าหน้าที่หรื อตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เข้า
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จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดําเนินการใด ๆ ที่จาํ เป็ น
และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ (ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมีอาํ นาจดําเนินการต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคําสั่ง
ของนายทะเบียน เพื่อให้การดําเนินการจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
2.2

การดําเนินการของบริ ษทั กรณี ที่มีเศษของหุน้
ในกรณี ที่มีเศษของหุ ้นจากการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ม ทุ น หรื อจากการคํานวณอัตราส่ วนการจัด สรร
BROOK-W6 และ BROOK- W7 ของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละราย หรื อการปรับสิ ทธิ BROOK-W5 ให้ปัดเศษของ
หุน้ นั้นทิ้งทั้งจํานวน

3.

กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิการเพิม่ ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรู ม
โรงแรม โซฟี เทล กรุ งเทพ สุ ขมุ วิท เลขที่ 189 ถนนสุ ขมุ วิท ซอย 13 - ซอย 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร 10110 โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 6
พฤษภาคม 2564

4.

การขออนุญาตเพิม่ ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกีย่ วข้ องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริ ษทั จะยื่นคําขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
4.2 บริ ษทั จะยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อขออนุมตั ิให้รับหุ ้นเพิ่มทุนและ เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุนและการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิม่
ประเภทของการ
จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน

จํานวนเงินที่ วัตถุประสงค์ ของการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนและแผนทีจ่ ะใช้ เงินที่ได้ มาจากการ
คาดว่ าจะ
ออกหุ้น
ได้ รับ
ประมาณ
(ล้านบาท)
1. การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Rights Offering)
1) การจัดสรรหุน้
568.56
ในกรณี ที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริ ษทั ออกและเสนอขายแก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของ
ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในครั้งนี้ มีผจู ้ องซื้ อเต็มจํานวน บริ ษทั
บริ ษทั ตามสัดส่ วน
จะสามารถระดมทุนได้เป็ นจํานวนไม่ต่ าํ กว่า 568.56 ล้านบาท เพื่อลงทุนใน
การถือหุน้ (Rights
ธุรกิจที่เป็ นเทคโนโลยีเปิ ดสมัยใหม่ บนระบบนิเวศของสิ นทรัพย์ดิจิตลั (Digital
Offering) จัดสรร
Asset ecosystem) ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เกี่ยวเนื่องกับ สัญญาอัจฉริ ยะ
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ประเภทของการ
จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน

จํานวนเงินที่
คาดว่ าจะ
ได้ รับ
ประมาณ
(ล้านบาท)

วัตถุประสงค์ ของการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนและแผนทีจ่ ะใช้ เงินที่ได้ มาจากการ
ออกหุ้น

ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตาม
สัดส่ วนการถือหุน้

(smart contract), ตลาดการซื้ อขายแบบมีตวั กลาง (centralize exchanges), ตลาด
การซื้ อ ขายแบบไร้ ต ัว กลาง (decentralize exchanges) และระบบการเงิ น ไร้
ตัวกลาง (decentralize finance) การลงทุนอาจอยูใ่ นรู ปของ security tokens, หุ ้น
สามัญ หรื อ options ที่อา้ งอิงบริ ษทั ด้านเทคโนโลยีใหม่น้ ีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อ
ทั้งหมดก็ได้
2 ) ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ
1,847.82 ในระยะอีก 3 ปี ข้างหน้า บริ ษทั ฯ จะนําเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปขยายกิจการ
BROOK-W6
ในการบริ หารจัดการในสิ นทรัพย์ดิจิตลั นอกจากนี้ยงั มีทางเลือกที่จะนําไปใช้ได้
ในเรื่ องของการลงทุนทัว่ ไป
3 ) ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ
923.91
ในระยะอีก 5 ปี ข้างหน้า บริ ษทั ฯ จะนําเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในการปรับปรุ ง
BROOK-W7
ด้านเทคโนโลยีสาํ คัญเพื่อยังคงให้ดาํ รงอยูใ่ นธุรกิจได้ นอกจากนี้ยงั มีทางเลือกที่
จะนําไปใช้ได้ในเรื่ องของการลงทุนทัว่ ไป
รวม*
3,340.29 ในระยะ 5 ปี หากมีการจองซื้อหุน้ เพิ่มทุน Rights Offering เต็มจํานวน และผูถ้ ือ
BROOK-W6 และ BROOK-W7 ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ทั้ง
สองรุ่ นเต็มจํานวน
หมายเหตุ * กรณี ที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริ ษทั ออกและเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
(Rights Offering) ในครั้งนี้ได้รับการจัดสรรเต็มจํานวน และใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ มีการใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุน้ เต็มจํานวน
6.

ประโยชน์ ที่บริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
6.1

บริ ษทั ฯ จะได้รับประโยชน์สาํ คัญยิ่งในการกระจายรู ปแบบธุ รกิจที่หลากหลาย สิ นทรัพย์ดิจิตลั
กําลังเป็นแนวโน้มใหม่แห่ งอนาคตในทศวรรษหน้า ระบบนิ เวศน์ต่างที่เกี่ยวข้องกําลังพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ วและมีบริ ษทั ไทยน้อยรายที่เข้าสู่ ภาคธุรกิจนี้ บริ ษทั ฯ จะอยูใ่ นตําแหน่งที่แตกต่างใน
ฐานะที่เข้าลงทุนโดยตรงในภาคธุรกิจที่มีพลวัตของนวัตกรรมระดับต้นๆ

6.2

เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ คงให้แก่ โครงสร้ างทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ และทําให้บริ ษทั ฯ มี
เงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดําเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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7.

8.

ประโยชน์ ทผี่ ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1

ผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับ BROOK-W6 และ BROOK-W7 ซึ่ งในระยะยาวจะสามารถแปลงสิ ทธิ เมื่อราคา
หุน้ สู งกว่าราคาใช้สิทธิ

7.2

บริ ษทั ฯ กําหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลให้ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสํารองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั ศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนิ นงาน แผนการลงทุน สภาพ
คล่อง การขยายงาน รวมถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในอนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู ้
ถือหุน้ ในอนาคต

7.3

ผูจ้ องซื้ อหุน้ เพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิ รับเงินปั นผลจากการดําเนินงานเริ่ มตั้งแต่ผจู ้ องซื้ อหุน้ เพิ่มทุน
ดัง กล่ า วได้รั บ การจดทะเบี ย นเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท แล้ว โดยมี ชื่ อ ปรากฏเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น ใน
ทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั มีการประกาศจ่ายเงินปั นผล ทั้งนี้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึน้ จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนตามแผนของบริษัทฯ
-โปรดดูผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริ ษทั ฯ-

9.

รายละเอียดอื่นใดที่จําเป็ นสํ าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมัติการเพิม่ ทุน / จัดสรรหุ้น
เพิม่ ทุน
9.1

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
9.1.1

เหตุผลและความจําเป็ นของการเพิม่ ทุน
เหตุผลในการเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ คือ เพื่อลงทุนในธุรกิจที่เป็ นเทคโนโลยีเปิ ดสมัยใหม่
บนระบบนิ เวศของสิ นทรั พย์ดิจิตลั (Digital Asset ecosystem) ซึ่ งความจําเป็ นในการ
ลงทุนนั้น ขึ้นอยู่กบั จังหวะเวลาการเปลี่ยนผ่านทัว่ โลกที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์ดิจิตลั
ทั้งหลาย ตลอดระยะเวลา 6 เดื อนที่ ผ่านมาดู เหมื อนเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการลงทุ นใน
สิ นทรัพย์ดิจิตลั จากเงินลงทุนขนาดใหญ่ระดับสถาบันจากทัว่ โลก มีผเู ้ ล่นรายสําคัญที่มี
ชื่ อเสี ยง เช่ น Microstrategy, Tesla, Mass General insurance, Rothschild Investment
Corporation, Paypal, Square และ Marathon Patent Group เป็ นต้น

9.1.2

ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้
บริ ษ ัท ฯ คาดว่า จะดํา เนิ น การออกและเสนอขายหุ ้น ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม แบบ Rights
Offering ตามสัดส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เดิมให้แล้วเสร็ จภายในเดือนมิถุนายน 2564
การจัดสรรสิ นทรั พย์ดิจิตลั และดิ จิตลั เทคโนโลยีข้ ึนอยู่กบั โอกาสซึ่ งจะประเมิ นโดย
คณะกรรมการการลงทุนของบริ ษทั ฯ
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9.1.3

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ ตลอดจนฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตาม
แผนการใช้เงินหรื อโครงการ
การเพิ่มทุ นโดยการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ม ทุ น ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นตามสั ด ส่ ว น
จํานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะทําให้บริ ษทั ฯมีภาระ
หนี้สินลดลง ซึ่งจะทําให้โครงสร้างเงินทุนของบริ ษทั ฯ มีความมัน่ คงขึ้น ตลอดจนจะทํา
ให้บริ ษทั ฯ มีเงิ นทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นงาน ซึ่ งการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะไม่ส่งผล
กระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ

9.1.4

คํารับรองของคณะกรรมการบริ ษทั ฯเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณี ที่กรรมการของบริ ษทั ฯไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทําการ
หรื อละเว้นการกระทําการใดอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวและก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯสามารถเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่
หากบริ ษทั ฯไม่เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนดังกล่าว ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งถือหุ ้นรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริ ษทั ฯดําเนินการเรี ยกร้องได้
และหากบริ ษทั ไม่ดาํ เนิ นการตามที่ผูถ้ ือหุ ้นแจ้ง ผูถ้ ือหุ ้นนั้น ๆ สามารถฟ้ องเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษทั ฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) นอกจากนี้ หากการ
กระทําการหรื อละเว้นกระทําการใดของกรรมการ อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต และระมัด ระวัง รั ก ษาผลประโยชน์ ข องบริ ษ ัท ฯ ในเรื่ อ งที่
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้
ประโยชน์ไปโดยมิ ชอบ บริ ษทั ฯอาจฟ้ องเรี ยกให้กรรมการรั บผิดชอบในการส่ ง คื น
ประโยชน์ดงั กล่าวแก่บริ ษทั ฯได้ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งถือหุ ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงรวมกันไม่
น้อ ยกว่า ร้ อ ยละ 5 ของจํา นวนสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษ ัท ฯจะแจ้ง ให้บ ริ ษ ทั
ดําเนิ นการดังกล่าวได้ ซึ่ งหากบริ ษทั ฯไม่ดาํ เนิ นการตามที่ผูถ้ ือหุ ้นแจ้งภายใน 1 เดือน
นับ แต่ ว นั ที่ ไ ด้รั บ แจ้ง ผูถ้ ื อ หุ ้น ดัง กล่ า วสามารถใช้สิ ทธิ ฟ้ อ งเรี ย กคื น ประโยชน์ จ าก
กรรมการนั้นแทนบริ ษทั ฯได้ตามมาตรา 89/18 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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10. ตารางเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน/ จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน

ลําดับ
1.
2.

การดําเนินการ
วัน / เดือน /ปี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2564
25 กุมภาพันธ์ 2564
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดจํานวนหุ้นสามัญที่ แน่ นอนใน คาดว่าภายในวันที่ 19 เมษายน 2564
การเพิ่ ม ทุ น เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ้ น เดิ ม Rights Offering
กําหนดจํานวนหน่วยที่แน่นอนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ต่างๆ
อัน ได้แ ก่ BROOK-W6 และ BROOK-W7 ที่ จ ะออกและเสนอ
ขายให้โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมที่ทาํ การจองซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุน Rights Offering เท่านั้น รวมทั้ง กําหนดจํานวนหุ้นสามัญที่
แน่ น อนเพื่ อ รองรั บ การแปลงสภาพของ BROOK-W6 และ
BROOK-W7 และ กําหนดจํานวนหุ้นสามัญที่แน่นอนที่ตอ้ งออก
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของ BROOK-W5 อีกครั้ง อัน
เนื่ องมาจากการออก Rights Offering ตามราคาเสนอขายที่ 0.40
บาทต่อหุ้น* หากภายหลังเดือนมีนาคม 2564 ยังคงมี BROOKW5 เหลืออยู่ (หมายเหตุ : ราคาเสนอขาย Rights Offering ที่ 0.40
บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
สามัญ ของบริ ษ ทั ฯ ณ ปั จ จุ บ ัน จึ งต้องมี การปรั บ สิ ท ธิ เพื่ อ ให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ซ่ ึ งกําหนดในข้อกําหนดสิ ทธิ
BROOK-W5)
ทั้งนี้ (1) อัตราส่ วนของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบ Rights Offering และราคาหุ ้นเพิ่มทุนจะยังคงเป็ นไปตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ให้
นําเสนอผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ กล่าวคือ อัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 1 หุ้นสามัญออกใหม่และราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 0.40
บาทต่อหุ้น (2) อัตราการได้รับการจัดสรร BROOK-W6 และ
BROOK-W7 โดยไม่คิดมูลค่าที่จะจัดสรรให้ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่ทาํ การ
จองซื้ อหุ้นเพิ่มทุน Rights Offering ตลอดจนอัตราการใช้สิ ท ธิ
แปลงสภาพของ BROOK-W6 และ BROOK-W7 และอัตราการ
ใช้สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ อายุข องใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ จะยัง คง
เป็ นไปตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ มี ม ติ ใ นวัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564 ให้นาํ เสนอผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ กล่าวคือ
 สําหรั บ BROOK-W6: จะได้รั บการจัด สรรในอัตรส่ วน 1
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 2 หน่วยของ BROOK-W6 โดยอัตรา
การใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยของ BROOK-W6 ต่อ 1 หุน้

เอกสารแนบ 1
ลําดับ

การดําเนินการ
วัน / เดือน /ปี
สามัญ ใหม่ ราคาการใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ BROOK-W6
เท่ากับ 0.65 บาท/หุน้ และมีอายุ 3 ปี

7.

 สําหรั บ BROOK-W7: จะได้รั บการจัด สรรในอัตรส่ วน 2
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่ วยของ BROOK-W7 โดยอัตรา
การใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยของ BROOK-W7 ต่อ 1 หุน้
สามัญ ใหม่ ราคาการใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ BROOK-W7
เท่ากับ 1.30 บาท/หุน้ และมีอายุ 5 ปี
วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วม
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date) เพื่อสิ ทธิในการจองซื้อ
หุน้ สามัญเพิ่มทุน
วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564
ดํา เนิ น การจดทะเบี ย นมติ ล ดทุ น จดทะเบี ย น มติ เ พิ่ ม ทุ น จด
ทะเบี ยน และแก้ไขเพิ่ม เติ มหนังสื อบริ ค ณห์ส นธิ ข องบริ ษ ัท ฯ
กับกระทรวงพาณิ ชย์
ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุน้ เพิ่มทุน

8.

จดทะเบียนเพิม่ ทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์

3.
4.
5.
6.

6 พฤษภาคม 2564
6 พฤษภาคม 2564
4 มิถุนายน 2564
ภายใน 14 วัน นับ แต่ วนั ที่ ที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อ
หุน้ มีมติอนุมตั ิ
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ ซึ่ งคาดว่าจะเป็ น
ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564
ภายใน 14 วัน หลังสิ้ นสุ ดระยะเวลาการใช้
สิ ทธิจองซื้อหุน้ เพิ่มทุน

บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

__________________________
นายชาญ บูลกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

ภาคผนวก
ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึน้ จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริษัท

1. กรณีที่ไม่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 ก่อนวันขึ ้นเครื่ องหมาย XR
1.1 กรณีไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมใดๆ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering)
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution) ไม่มีผลกระทบ
การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ไม่มีผลกระทบ
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ไม่มีผลกระทบ
1.2 กรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมไม่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) (“RO”) แต่ทําการจอง
เกินสิทธิตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม จนทําให้ จํานวนหุ้น (Rights Offering)(“RO”) มีการออกและเสนอขายได้
สําเร็จเต็มจํานวน
ผลกระทบต่างๆ สามารถแยกเป็ นเหตุการณ์ย่อยได้ 4 เหตุการณ์ ดังนี ้
1) เหตุการณ์ ท่ ไี ม่ มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 แต่ อย่ างใด
จํานวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5
= จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั + จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO
= 6,647,942,480 + 6,647,942,480
5
= 6,647,942,480 + 1,329,588,496
= 7,977,530,976 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั

EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5

กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66 = 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5

=

EPS Dilution

= 63,222,746.66 = 0.0079
7,977,530,976
= 0.0095 - 0.0079 = 16.84%
0.0095

บาท/หุ้น

 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution

= Price ปัจจุบนั - Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มกี ารแปลงสภาพ W5
Price ปัจจุบนั

Price ปัจจุบนั

= ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของบริ ษัทย้ อนหลัง 15 วันทํา
การติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564
เมื่ อ วัน ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 (ระหว่ า งวัน ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ –
24 กุมภาพันธ์ 2564) (ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มกี ารแปลงสภาพ W5 = [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) + (ราคาเสนอขายหุ้น
สามัญ RO x จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5

Price Dilution

= [(0.50 x 6,647,942,480) + (0.40 x 1,329,588,496)]
7,977,530,976
= 0.4833 บาทต่อหุ้น
= 0.50 - 0.4833
= 3.34%
0.50

 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
]
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5
= 1 - 6,647,942,480 = 16.67%
7,977,530,976
2) เหตุการณ์ ท่ มี ีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 เต็มจํานวน แต่ ไม่ มีการแปลงสภาพ BROOKW7 แต่ อย่ างใด
จํานวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 แต่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
BROOK-W6 เต็มจํานวน
= จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 + จํานวนหุ้น
สามัญสํารองไว้ สําหรับการแปลงสภาพ BROOK-W6

= 7,977,530,976 + (1,329,588,496 x 2)
= 7,977,530,976 + 2,659,176,992
= 10,636,707,968 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่ แปลงสภาพ W6”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั

=

กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480

EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
กําไรสุทธิปัจจุบนั
=
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
= 63,222,746.66
= 0.0059 บาท/หุ้น
10,636,707,968
EPS Dilution
= 0.0095 - 0.0059
= 37.89%
0.0095
 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution

= Price ปัจจุบนั - Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
Price ปัจจุบนั

Price ปัจจุบนั

= ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของบริ ษั ท ย้ อนหลั ง 15 วั น ทํ า การ
ติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวัน ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2564 เมื่ อ วัน ที่
25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
= [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO
x จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5) + (ราคาใช้ สิทธิแปลง
สภาพ W6 x จํ า นวนหุ้ นสามั ญ สํ า รองไว้ สํ า หรั บ การแปลงสภาพ
BROOK-W6)
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
= [(0.50 x 6,647,942,480) + (0.40 x 1,329,588,496) +
(0.65 x 2,659,176,992)]
10,636,707,968
= 5,584,271,683
= 0.5250 บาทต่อหุ้น
10,636,707,968
เนื่องจากPrice จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5250 บาทต่อหุ้นสูงกว่า
Price ปัจจุบนั ซึง่ เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
]
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
= 1 - 6,647,942,480
= 37.50%
10,636,707,968
3) เหตุการณ์ ท่ มี ีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W7 เต็มจํานวน แต่ ไม่ มีการแปลงสภาพ BROOKW6 แต่ อย่ างใด
จํานวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
BROOK-W7 เต็มจํานวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-W6
= จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 +จํานวนหุ้นสามัญ
สํารองไว้ สําหรับการแปลงสภาพ BROOK-W7
= 7,977,530,976 + (1,329,588,496)
2
= 7,977,530,976 + 664,794,248

= 8,642,325,224 หุ้น

ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่ แปลงสภาพ W7”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
EPS ปัจจุบนั

EPS ปัจจุบนั

=

กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480

EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
กําไรสุทธิปัจจุบนั
=
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
= 63,222,746.66
= 0.0073 บาท/หุ้น
8,642,325,224
EPS Dilution
= 0.0095 - 0.0073
= 23.16%
0.0095
 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution

= Price ปัจจุบนั - Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
Price ปัจจุบนั

Price ปัจจุบนั

= ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของบริ ษั ท ย้ อนหลั ง 15 วั น ทํ า การ
ติดต่อกันก่อน วัน ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25
กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 (ระหว่ า งวัน ที่ 3 กุ ม ภาพัน ธ์ – 24 กุม ภาพัน ธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
= [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO
x จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5) + (ราคาใช้ สิทธิแปลง
สภาพ W7 x จํานวนหุ้นสามัญสํารองไว้ สําหรับการแปลงสภาพ BROOKW7 )
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
= [(0.50 x 6,647,942,480) + (0.40 x 1,329,588,496)
+ (1.30 x 664,794,248)]
8,642,325,224
= 4,720,039,161
= 0.5462 บาทต่อหุ้น
8,642,325,224

เนื่ อ งจากPrice จํ า นวนหุ้ น หลั ง RO โดยไม่ มี ก ารแปลงสภาพ W5 แต่ แปลงสภาพ W7 เท่ า กั บ 0.5462 บาทต่ อ หุ้ น สูง กว่ า
Price ปัจจุบนั ซึง่ เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
]
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
= 1 - 6,647,942,480
= 23.08%
8,642,325,224
4) เหตุการณ์ ท่ มี ีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 เต็มจํานวน
จํานวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
BROOK-W6 และ BROOK-W7 เต็มจํานวน
= จํ านวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 + จํ านวนหุ้นสามัญ
สํ า รองไว้ สํ า หรั บ การแปลงสภาพ BROOK-W6 + จํ า นวนหุ้ น สามัญ
สํารองไว้ สําหรับการแปลงสภาพ BROOK-W7
= 7,977,530,976 + (1,329,588,496 x 2) + (1,329,588,496)
2
= 7,977,530,976 + 2,659,176,992 + 664,794,248
= 11,301,502,216 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า“ จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่ แปลงสภาพ W6และ W7”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยมีการแปลงสภาพ W6 และ W7
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั

=

กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480

EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ W7
กําไรสุทธิปัจจุบนั
=
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ W7
= 63,222,746.66
11,301,502,216

= 0.0056 บาท/หุ้น

EPS Dilution

= 0.0095 - 0.0056
0.0095

= 41.05 %

 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= Price ปัจจุบนั - Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7
Price ปัจจุบนั

Price ปัจจุบนั
= ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของบริ ษั ท ย้ อนหลั ง 15 วั น ทํ า การ
ติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวัน ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2564 เมื่ อ วัน ที่
25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7
= [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO
x จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5) + (ราคาใช้ สิทธิแปลง
สภาพ W6 x จํานวนหุ้นสามัญสํารองไว้ สําหรับการแปลงสภาพ BROOKW6) + (ราคาใช้ สิทธิแปลงสภาพ W7 x จํานวนหุ้นสามัญสํารองไว้ สําหรับ
การแปลงสภาพ BROOK-W7)
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ
W7
= [(0.50 x 6,647,942,480) + (0.40 x 1,329,588,496)
+ (0.65 x 2,659,176,992) + (1.30 x 664,794,248)]
11,301,502,216
= 6,448,504,206
= 0.5706 บาทต่อหุ้น
11,301,502,216
เนื่ อ งจากPrice จํ า นวนหุ้ น หลั ง RO โดยไม่ มี ก ารแปลงสภาพ W5 แต่ แปลงสภาพ W7 เท่ า กั บ 0.5706 บาทต่ อ หุ้ น สูง กว่ า
Price ปัจจุบนั ซึง่ เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั

]

จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7

= 1 - 6,647,942,480

= 41.18%

11,301,502,216
2. กรณี ที่ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ BROOK-W5 เต็ ม จํ า นวนก่ อ นวัน ขึ น้ เครื่ อ งหมาย XR และผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ไม่ ไ ด้ ถือ
BROOK-W5 จึงไม่ได้ มีสิทธิในการแปลงสภาพ

2.1 กรณีไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้น RO รวมถึงผู้ถือ BROOK-W5 ที่ทําการแปลงสภาพมาเป็ นหุ้นสามัญก่อนวันขึ ้น
เครื่ องหมาย XR จองซื ้อหุ้น RO
ผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ถือ BROOK-W5 จะได้ รับผลกระทบจากการแปลงสภาพ BROOK-W5 เท่านัน้ ดังนี ้
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั + ประมาณการจํานวนหุ้นสามัญทั ้งหมดที่ต้องสํารองไว้ สําหรับการแปลง
สภาพ BROOK-W5 ภายหลัง การปรั บ สิ ท ธิ ตามข้ อ 1.5.5 อันเกิ ดจากการจ่ ายเงิ นปั น ผลเป็ น เงิ นสดมากกว่า 80
เปอร์ เซนต์ของกําไรสุทธิเฉพาะบริ ษัท

= 6,647,942,480 + 458,923,073

= 7,106,865,553 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้ วยอัตราส่ วนใหม่ หลังจากการปรั บสิทธิ ครั ง้ ที่ 1”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่ วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั

=

กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480

EPS จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่ วนใหม่ หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้ วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1

EPS Dilution

= 63,222,746.66
7,106,865,553
= 0.0095 - 0.0089
0.0095

= 0.0089 บาท/หุ้น
= 6.32%

 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= Price ปัจจุบนั - Priceจํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่ วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1
Price ปัจจุบนั
Price ปัจจุบนั

= ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของบริ ษั ท ย้ อนหลั ง 15 วั น ทํ า การ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25

กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 (ระหว่ า งวัน ที่ 3 กุ ม ภาพัน ธ์ – 24 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท
Price จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่ วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1
= [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) + (ราคาใช้ สิทธิแปลงสภาพใหม่ x
ประมาณการจํานวนหุ้นสามัญทั ้งหมดที่ต้องสํารองไว้ สําหรับการแปลง
สภาพ BROOK-W5 ภายหลังการปรับสิทธิ
จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้ วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1
= [(0.50 x 6,647,942,480) + (0.217 x 458,923,073)]
7,106,865,553
= 0.4817 บาทต่อหุ้น
Price Dilution
= 0.50 - 0.4817
= 3.66%
0.50
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
]
จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้ วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1
= 1 - 6,647,942,480
= 6.46%
7,106,865,553
2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเดิมรวมถึงผู้ถือ BROOK-W5 ที่ทําการแปลงสภาพมาเป็ นหุ้นสามัญก่อนวันขึ ้นเครื่ องหมาย XR
จองซื ้อหุ้น RO เต็มจํานวน
ผลกระทบต่างๆ สามารถแยกเป็ นเหตุการณ์ย่อยได้ 4 เหตุการณ์ ดังนี ้
1) เหตุการณ์ ท่ ไี ม่ มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 แต่ อย่ างใด
ในกรณีนี ้จํานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิจองซื ้อหุ้น RO
=
7,106,865,553 หุ้น
ได้ รับหุ้นจากการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน (RO)
=
7,106,865,553
=
1,421,373,110 หุ้น
5
จํานวนหุ้นรวมทั ้งหมดหลัง RO
=
8,528,238,663 หุ้น
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นรวมทัง้ หมดหลัง RO
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั

= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
EPS จํานวนหุ้นทัง้ หมด
จํานวนหุ้นรวมทั ้งหมดหลัง RO
= 63,222,746.66
= 0.0074 บาท/หุ้น
8,528,238,663
EPS Dilution
= 0.0095 - 0.0074
= 22.11%
0.0095
 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= Price ปัจจุบนั - Priceจํานวนหุ้นรวมทัง้ หมดหลัง RO
Price ปัจจุบนั
Price ปัจจุบนั
= ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของบริ ษั ท ย้ อนหลั ง 15 วั น ทํ า การ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25
กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 (ระหว่ า งวัน ที่ 3 กุม ภาพัน ธ์ – 24 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท
Price จํานวนiรวมทั ้งหมดหลัง RO = [(Price จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่ หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1 x
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้น RO) + (ราคาจองซื ้อหุ้น RO x หุ้น RO)
จํานวนหุ้นรวมทั ้งหมดหลัง RO
= [(0.4817 x 7,106,865,553) + (0.40 x 1,421,373,110)]
8,528,238,663
= 0.4681 บาทต่อหุ้น
Price Dilution
= 0.50 - 0.4681
= 6.38%
0.50
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั ]
จํานวนหุ้นรวมทังหมดหลั
้
ง RO
= 1 - 6,647,942,480
8,528,238,663

= 22.05%

2) เหตุการณ์ ท่ มี ีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 เต็มจํานวน แต่ ไม่ มีการแปลงสภาพ BROOKW7 แต่ อย่ างใด
จํานวนหุ้นหลัง RO + จํานวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ BROOK-W6

= 8,528,238,663 + (1,421,373,110 x 2)
= 11,370,984,883 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480
EPS จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
= 63,222,746.66
= 0.0056 บาท/หุ้น
11,370,984,883
EPS Dilution
= 0.0095 - 0.0056
= 41.05%
0.0095
 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= Price ปัจจุบนั - Priceจํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
Price ปัจจุบนั
Price ปัจจุบนั
= ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของบริ ษั ท ย้ อนหลั ง 15 วั น ทํ า การ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25
กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 (ระหว่ า งวั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ – 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท
Price จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
= [(Price จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่ หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1 x
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้น RO) + (ราคาจองซื ้อหุ้น RO x หุ้น RO) +
(ราคาแปลงสภาพ W6 x จํานวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W6)
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
= [(0.4817 x 7,106,865,553) + (0.40 x 1,421,373,110)
+ (0.65 x 2,842,746,220)]
11,370,984,883

= 0.5136 บาทต่อหุ้น
เนื่องจากPrice จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5136 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปั จจุบนั ซึ่ง
เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั ]
จํานวนหุ้นรวมทั ้งหมดหลัง RO
= 1 - 6,647,942,480
= 41.54%
11,370,984,883
3) เหตุการณ์ ท่ มี ีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W7 เต็มจํานวน แต่ ไม่ มีการแปลงสภาพ BROOKW6 แต่ อย่ างใด
จํานวนหุ้นหลัง RO + จํานวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ BROOK-W7
= 8,528,238,663 + (1,421,373,110)
2
= 9,238,925,218 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480
EPS จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7
= 63,222,746.66
= 0.0068 บาท/หุ้น
9,238,925,218
EPS Dilution
= 0.0095 - 0.0068
= 28.42%
0.0095
 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= Price ปัจจุบนั - Priceจํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7
Price ปัจจุบนั

Price ปัจจุบนั

= ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของบริ ษัทย้ อนหลัง 15 วันทําการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

Price จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7
= [(Price จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่ หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1 x
จํานวน หุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้น RO) + (ราคาจองซื ้อหุ้น RO x หุ้น RO) +
(ราคาแปลงสภาพ W7 x จํานวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W7)
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
= [(0.4817 x 7,106,865,553) + (0.40 x 1,421,373,110)
+ (1.30 x 710,686,555)]
9,238,925,218
= 0.5321 บาทต่อหุ้น
เนื่องจากPrice จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5321 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปั จจุบนั ซึ่ง
เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั ]
จํานวนหุ้นรวมทั ้งหมดหลัง RO
= 1 - 6,647,942,480
= 28.04%
9,238,925,218
4) เหตุการณ์ ท่ มี ีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 เต็มจํานวน
จํานวนหุ้นหลัง RO + จํานวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ BROOK-W6 และ W7
= 8,528,238,663 + (1,421,373,110 x 2) + (1,421,373,110)
2
= 12,081,671,438 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
EPS ปัจจุบนั

EPS ปัจจุบนั

กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480

=

EPS จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
= 63,222,746.66
= 0.0052 บาท/หุ้น
12,081,671,438
EPS Dilution
= 0.0095 - 0.0052
= 45.26%
0.0095
 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= Price ปัจจุบนั - Priceจํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
Price ปัจจุบนั
Price ปัจจุบนั
= ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของบริ ษัทย้ อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกัน
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2564 (ระหว่ า งวั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ – 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564) (ข้ อมู ล จาก
SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท
Price จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
= [(Price จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่ หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1 x จํานวน
หุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้น RO) + (ราคาจองซื ้อหุ้น RO x หุ้น RO) + (ราคาแปลง
สภาพ W6 x จํานวนหุ้นจากการ (ราคาแปลงสภาพ W6) + (ราคาแปลงสภาพ
W7 x จํานวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W7)
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
= [(0.4817 x 7,106,865,553) + (0.40 x 1,421,373,110) + (0.65 x
2,842,746,220) + (1.30 x 710,686,555)]
12,081,671,438
= 0.5598 บาทต่อหุ้น
เนื่องจากPrice จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5598 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปั จจุบนั ซึ่ง
เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
]
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
= 1 - 6,647,942,480
= 44.97%
12,081,671,438

เอกสารแนบ 2

สรุ ปรายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด(มหาชน) รุ่นที่ 6 (BROOK-W6)
1. รายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริ ษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากัด(มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด(มหาชน)
รุ่นที่ 6 (BROOK-W6) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ ี
ออกและเสนอขาย

ไม่เกิน 2,842,802,434 หน่วย

จํานวนหุ้นที่จดั สรรไว้ เพื่อ
รองรั บการใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 2,842,802,434 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.125 บาท) คิดเป็ นร้ อยละ
ษัทภายหลังการเสนอขาย
33.33 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวน 1,421,401,217
หุ้น และไม่มีห้ นุ เหลือจากการออกและเสนอขายในครัง้ นี ้

วิธีการเสนอขาย / อัตราการ
จัดสรร

จัดสรรใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทซึ่งได้ รั บการจัดสรรหุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เดิ ม ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
(Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 2
หน่วย
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคํานวณดังกล่าวให้ ตดั
เศษทิ ้งทังจํ
้ านวน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั ้งหมด บริ ษัทจะทํา
การยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิ ส่วนที่เหลือจํานวนดังกล่าว ซึ่งจะทําให้ คงเหลือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนเท่าที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ลงตัว

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

หน่วยละ -0- บาท

เอกสารแนบ 2
อัตราการใช้ สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญบริ ษัทได้ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการ
ปรับอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้ สิทธิ

0.65 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

3 ปี นบั แต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ในวันทําการ
สุดท้ ายของทุกสิ ้นเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และเดือนธันวาคม
ทังนี
้ ้ วันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี
นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
หากวันกําหนดการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ใดไม่ตรงกับวันทําการ ให้
เลื่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิเป็ นวันทําการก่อนหน้ าวันกําหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าว

ระยะเวลาการแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สิทธิ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญในภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวัน
กําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้
สําหรับวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์จะใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญไม่
น้ อยกว่า 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย

การไม่ สามารถยกเลิกการแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สิทธิ

เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ แจ้ งความจํ านงในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ แล้ ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
ดังกล่าวได้

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิ

บริ ษัทจะยื่นคําขอเพื่อนําใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ต่อไป

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้ สิทธิแปลงสภาพ

บริ ษัทจะนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธินี ้
เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เอกสารแนบ 2
เหตุให้ ต้องออกหุ้นใหม่ เพื่อ
รองรั บการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิ

บริ ษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขใน
การปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
และเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่มีลกั ษณะตามที่กําหนดไว้
ในข้ อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออก
ใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรั บใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อเหตุการณ์ อื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน เช่น
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัทอันเป็ นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น
เมื่อบริ ษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาตํ่า
เมื่อบริ ษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาตํ่าหรื อมีการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาตํ่า
เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น
เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อกํ าหนด
สิทธิ
เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทําให้ ผลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ ที่ ผ้ ู ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะได้ รั บ เมื่ อ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ ต าม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ด้ อยไปกว่าเดิม

นายทะเบียนของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ทํา
หน้ าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิแทน

เงื่อนไขอื่น ๆ

ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ กรรมการผู้อํานวยการ และ/หรื อ บุคคลอื่นใดซึง่
ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท และ/หรื อ กรรมการผู้อํานวยการ เป็ นผู้
กํ า หนดหรื อ แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ จํ า เป็ น และ/หรื อ
เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ ทุกประการภายใต้
เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
(ก) การจั ด เตรี ย มข้ อกํ า หนดสิ ท ธิ แ ละเงื่ อ นไขของใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ (ข)
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้ น (ค) การ
ให้ ข้อมูล ติดต่อ จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จําเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับ

เอกสารแนบ 2
การออกและจัด สรรใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ต่ อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรื อบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ง) การนําใบสําคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธินี ้เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งตังผู
้ ้ รับ
มอบอํานาจช่วง เป็ นต้ น และให้ มีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ อันจําเป็ นและสมควร
อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ การออกและ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิสําเร็จลุลว่ งทุกประการ
วัตถุประสงค์ ของการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
ประโยชน์ ท่ บี ริ ษัทจะพึงได้ รับ
จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใน
ครั ง้ นี ้

2.

บริ ษั ท ฯ จะนํ า เงิ นที่ไ ด้ จากการเพิ่ มทุนไปขยายกิ จการในการบริ หารจัดการใน
สินทรั พย์ ดิจิตัล นอกจากนี ย้ ังมี ทางเลือกที่จะนํ าไปใช้ ได้ ในเรื่ องของการลงทุน
ทัว่ ไป

ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
เนื่องจากการออก BROOK-W6 ในครัง้ นี ้จะออกให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เท่านัน้ ผลกระทบที่จะเกิดจากการออก
และจัดสรร BROOK-W6 จึงจะเกิดควบคู่กับการใช้ สิทธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้ างต้ น และการ
คํานวณผลกระทบดังกล่าวจะต้ องมีการอ้ างอิงกับการใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
(โปรดดูภาคผนวก: ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริษัทฯ)

ภาคผนวก
ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึน้ จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริษัท

1. กรณีที่ไม่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 ก่อนวันขึ ้นเครื่ องหมาย XR
1.1 กรณีไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมใดๆ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering)
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution) ไม่มีผลกระทบ
การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ไม่มีผลกระทบ
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ไม่มีผลกระทบ
1.2 กรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมไม่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) (“RO”) แต่ทําการจอง
เกินสิทธิตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม จนทําให้ จํานวนหุ้น (Rights Offering)(“RO”) มีการออกและเสนอขายได้
สําเร็จเต็มจํานวน
ผลกระทบต่างๆ สามารถแยกเป็ นเหตุการณ์ย่อยได้ 4 เหตุการณ์ ดังนี ้
1) เหตุการณ์ ท่ ไี ม่ มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 แต่ อย่ างใด
จํานวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5
= จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั + จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO
= 6,647,942,480 + 6,647,942,480
5
= 6,647,942,480 + 1,329,588,496
= 7,977,530,976 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั

EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5

กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66 = 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5

=

EPS Dilution

= 63,222,746.66 = 0.0079
7,977,530,976
= 0.0095 - 0.0079 = 16.84%
0.0095

บาท/หุ้น

 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution

= Price ปัจจุบนั - Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มกี ารแปลงสภาพ W5
Price ปัจจุบนั

Price ปัจจุบนั

= ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของบริ ษัทย้ อนหลัง 15 วันทํา
การติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564
เมื่ อ วัน ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 (ระหว่ า งวัน ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ –
24 กุมภาพันธ์ 2564) (ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มกี ารแปลงสภาพ W5 = [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) + (ราคาเสนอขายหุ้น
สามัญ RO x จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5

Price Dilution

= [(0.50 x 6,647,942,480) + (0.40 x 1,329,588,496)]
7,977,530,976
= 0.4833 บาทต่อหุ้น
= 0.50 - 0.4833
= 3.34%
0.50

 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
]
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5
= 1 - 6,647,942,480 = 16.67%
7,977,530,976
2) เหตุการณ์ ท่ มี ีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 เต็มจํานวน แต่ ไม่ มีการแปลงสภาพ BROOKW7 แต่ อย่ างใด
จํานวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 แต่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
BROOK-W6 เต็มจํานวน
= จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 + จํานวนหุ้น
สามัญสํารองไว้ สําหรับการแปลงสภาพ BROOK-W6

= 7,977,530,976 + (1,329,588,496 x 2)
= 7,977,530,976 + 2,659,176,992
= 10,636,707,968 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่ แปลงสภาพ W6”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั

=

กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480

EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
กําไรสุทธิปัจจุบนั
=
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
= 63,222,746.66
= 0.0059 บาท/หุ้น
10,636,707,968
EPS Dilution
= 0.0095 - 0.0059
= 37.89%
0.0095
 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution

= Price ปัจจุบนั - Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
Price ปัจจุบนั

Price ปัจจุบนั

= ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของบริ ษั ท ย้ อนหลั ง 15 วั น ทํ า การ
ติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวัน ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2564 เมื่ อ วัน ที่
25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
= [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO
x จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5) + (ราคาใช้ สิทธิแปลง
สภาพ W6 x จํ า นวนหุ้ นสามั ญ สํ า รองไว้ สํ า หรั บ การแปลงสภาพ
BROOK-W6)
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
= [(0.50 x 6,647,942,480) + (0.40 x 1,329,588,496) +
(0.65 x 2,659,176,992)]
10,636,707,968
= 5,584,271,683
= 0.5250 บาทต่อหุ้น
10,636,707,968
เนื่องจากPrice จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5250 บาทต่อหุ้นสูงกว่า
Price ปัจจุบนั ซึง่ เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
]
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
= 1 - 6,647,942,480
= 37.50%
10,636,707,968
3) เหตุการณ์ ท่ มี ีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W7 เต็มจํานวน แต่ ไม่ มีการแปลงสภาพ BROOKW6 แต่ อย่ างใด
จํานวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
BROOK-W7 เต็มจํานวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-W6
= จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 +จํานวนหุ้นสามัญ
สํารองไว้ สําหรับการแปลงสภาพ BROOK-W7
= 7,977,530,976 + (1,329,588,496)
2
= 7,977,530,976 + 664,794,248

= 8,642,325,224 หุ้น

ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่ แปลงสภาพ W7”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
EPS ปัจจุบนั

EPS ปัจจุบนั

=

กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480

EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
กําไรสุทธิปัจจุบนั
=
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
= 63,222,746.66
= 0.0073 บาท/หุ้น
8,642,325,224
EPS Dilution
= 0.0095 - 0.0073
= 23.16%
0.0095
 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution

= Price ปัจจุบนั - Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
Price ปัจจุบนั

Price ปัจจุบนั

= ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของบริ ษั ท ย้ อนหลั ง 15 วั น ทํ า การ
ติดต่อกันก่อน วัน ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25
กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 (ระหว่ า งวัน ที่ 3 กุ ม ภาพัน ธ์ – 24 กุม ภาพัน ธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
= [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO
x จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5) + (ราคาใช้ สิทธิแปลง
สภาพ W7 x จํานวนหุ้นสามัญสํารองไว้ สําหรับการแปลงสภาพ BROOKW7 )
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
= [(0.50 x 6,647,942,480) + (0.40 x 1,329,588,496)
+ (1.30 x 664,794,248)]
8,642,325,224
= 4,720,039,161
= 0.5462 บาทต่อหุ้น
8,642,325,224

เนื่ อ งจากPrice จํ า นวนหุ้ น หลั ง RO โดยไม่ มี ก ารแปลงสภาพ W5 แต่ แปลงสภาพ W7 เท่ า กั บ 0.5462 บาทต่ อ หุ้ น สูง กว่ า
Price ปัจจุบนั ซึง่ เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
]
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
= 1 - 6,647,942,480
= 23.08%
8,642,325,224
4) เหตุการณ์ ท่ มี ีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 เต็มจํานวน
จํานวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
BROOK-W6 และ BROOK-W7 เต็มจํานวน
= จํ านวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 + จํ านวนหุ้นสามัญ
สํ า รองไว้ สํ า หรั บ การแปลงสภาพ BROOK-W6 + จํ า นวนหุ้ น สามัญ
สํารองไว้ สําหรับการแปลงสภาพ BROOK-W7
= 7,977,530,976 + (1,329,588,496 x 2) + (1,329,588,496)
2
= 7,977,530,976 + 2,659,176,992 + 664,794,248
= 11,301,502,216 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า“ จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่ แปลงสภาพ W6และ W7”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยมีการแปลงสภาพ W6 และ W7
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั

=

กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480

EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ W7
กําไรสุทธิปัจจุบนั
=
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ W7
= 63,222,746.66
11,301,502,216

= 0.0056 บาท/หุ้น

EPS Dilution

= 0.0095 - 0.0056
0.0095

= 41.05 %

 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= Price ปัจจุบนั - Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7
Price ปัจจุบนั

Price ปัจจุบนั
= ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของบริ ษั ท ย้ อนหลั ง 15 วั น ทํ า การ
ติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวัน ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2564 เมื่ อ วัน ที่
25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7
= [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO
x จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5) + (ราคาใช้ สิทธิแปลง
สภาพ W6 x จํานวนหุ้นสามัญสํารองไว้ สําหรับการแปลงสภาพ BROOKW6) + (ราคาใช้ สิทธิแปลงสภาพ W7 x จํานวนหุ้นสามัญสํารองไว้ สําหรับ
การแปลงสภาพ BROOK-W7)
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ
W7
= [(0.50 x 6,647,942,480) + (0.40 x 1,329,588,496)
+ (0.65 x 2,659,176,992) + (1.30 x 664,794,248)]
11,301,502,216
= 6,448,504,206
= 0.5706 บาทต่อหุ้น
11,301,502,216
เนื่ อ งจากPrice จํ า นวนหุ้ น หลั ง RO โดยไม่ มี ก ารแปลงสภาพ W5 แต่ แปลงสภาพ W7 เท่ า กั บ 0.5706 บาทต่ อ หุ้ น สูง กว่ า
Price ปัจจุบนั ซึง่ เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั

]

จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7

= 1 - 6,647,942,480

= 41.18%

11,301,502,216
2. กรณี ที่ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ BROOK-W5 เต็ ม จํ า นวนก่ อ นวัน ขึ น้ เครื่ อ งหมาย XR และผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ไม่ ไ ด้ ถือ
BROOK-W5 จึงไม่ได้ มีสิทธิในการแปลงสภาพ

2.1 กรณีไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้น RO รวมถึงผู้ถือ BROOK-W5 ที่ทําการแปลงสภาพมาเป็ นหุ้นสามัญก่อนวันขึ ้น
เครื่ องหมาย XR จองซื ้อหุ้น RO
ผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ถือ BROOK-W5 จะได้ รับผลกระทบจากการแปลงสภาพ BROOK-W5 เท่านัน้ ดังนี ้
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั + ประมาณการจํานวนหุ้นสามัญทั ้งหมดที่ต้องสํารองไว้ สําหรับการแปลง
สภาพ BROOK-W5 ภายหลัง การปรั บ สิ ท ธิ ตามข้ อ 1.5.5 อันเกิ ดจากการจ่ ายเงิ นปั น ผลเป็ น เงิ นสดมากกว่า 80
เปอร์ เซนต์ของกําไรสุทธิเฉพาะบริ ษัท

= 6,647,942,480 + 458,923,073

= 7,106,865,553 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้ วยอัตราส่ วนใหม่ หลังจากการปรั บสิทธิ ครั ง้ ที่ 1”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่ วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั

=

กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480

EPS จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่ วนใหม่ หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้ วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1

EPS Dilution

= 63,222,746.66
7,106,865,553
= 0.0095 - 0.0089
0.0095

= 0.0089 บาท/หุ้น
= 6.32%

 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= Price ปัจจุบนั - Priceจํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่ วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1
Price ปัจจุบนั
Price ปัจจุบนั

= ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของบริ ษั ท ย้ อนหลั ง 15 วั น ทํ า การ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25

กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 (ระหว่ า งวัน ที่ 3 กุ ม ภาพัน ธ์ – 24 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท
Price จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่ วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1
= [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) + (ราคาใช้ สิทธิแปลงสภาพใหม่ x
ประมาณการจํานวนหุ้นสามัญทั ้งหมดที่ต้องสํารองไว้ สําหรับการแปลง
สภาพ BROOK-W5 ภายหลังการปรับสิทธิ
จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้ วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1
= [(0.50 x 6,647,942,480) + (0.217 x 458,923,073)]
7,106,865,553
= 0.4817 บาทต่อหุ้น
Price Dilution
= 0.50 - 0.4817
= 3.66%
0.50
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
]
จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้ วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1
= 1 - 6,647,942,480
= 6.46%
7,106,865,553
2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเดิมรวมถึงผู้ถือ BROOK-W5 ที่ทําการแปลงสภาพมาเป็ นหุ้นสามัญก่อนวันขึ ้นเครื่ องหมาย XR
จองซื ้อหุ้น RO เต็มจํานวน
ผลกระทบต่างๆ สามารถแยกเป็ นเหตุการณ์ย่อยได้ 4 เหตุการณ์ ดังนี ้
1) เหตุการณ์ ท่ ไี ม่ มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 แต่ อย่ างใด
ในกรณีนี ้จํานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิจองซื ้อหุ้น RO
=
7,106,865,553 หุ้น
ได้ รับหุ้นจากการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน (RO)
=
7,106,865,553
=
1,421,373,110 หุ้น
5
จํานวนหุ้นรวมทั ้งหมดหลัง RO
=
8,528,238,663 หุ้น
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นรวมทัง้ หมดหลัง RO
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั

= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
EPS จํานวนหุ้นทัง้ หมด
จํานวนหุ้นรวมทั ้งหมดหลัง RO
= 63,222,746.66
= 0.0074 บาท/หุ้น
8,528,238,663
EPS Dilution
= 0.0095 - 0.0074
= 22.11%
0.0095
 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= Price ปัจจุบนั - Priceจํานวนหุ้นรวมทัง้ หมดหลัง RO
Price ปัจจุบนั
Price ปัจจุบนั
= ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของบริ ษั ท ย้ อนหลั ง 15 วั น ทํ า การ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25
กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 (ระหว่ า งวัน ที่ 3 กุม ภาพัน ธ์ – 24 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท
Price จํานวนiรวมทั ้งหมดหลัง RO = [(Price จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่ หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1 x
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้น RO) + (ราคาจองซื ้อหุ้น RO x หุ้น RO)
จํานวนหุ้นรวมทั ้งหมดหลัง RO
= [(0.4817 x 7,106,865,553) + (0.40 x 1,421,373,110)]
8,528,238,663
= 0.4681 บาทต่อหุ้น
Price Dilution
= 0.50 - 0.4681
= 6.38%
0.50
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั ]
จํานวนหุ้นรวมทังหมดหลั
้
ง RO
= 1 - 6,647,942,480
8,528,238,663

= 22.05%

2) เหตุการณ์ ท่ มี ีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 เต็มจํานวน แต่ ไม่ มีการแปลงสภาพ BROOKW7 แต่ อย่ างใด
จํานวนหุ้นหลัง RO + จํานวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ BROOK-W6

= 8,528,238,663 + (1,421,373,110 x 2)
= 11,370,984,883 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480
EPS จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
= 63,222,746.66
= 0.0056 บาท/หุ้น
11,370,984,883
EPS Dilution
= 0.0095 - 0.0056
= 41.05%
0.0095
 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= Price ปัจจุบนั - Priceจํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
Price ปัจจุบนั
Price ปัจจุบนั
= ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของบริ ษั ท ย้ อนหลั ง 15 วั น ทํ า การ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25
กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 (ระหว่ า งวั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ – 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท
Price จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
= [(Price จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่ หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1 x
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้น RO) + (ราคาจองซื ้อหุ้น RO x หุ้น RO) +
(ราคาแปลงสภาพ W6 x จํานวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W6)
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
= [(0.4817 x 7,106,865,553) + (0.40 x 1,421,373,110)
+ (0.65 x 2,842,746,220)]
11,370,984,883

= 0.5136 บาทต่อหุ้น
เนื่องจากPrice จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5136 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปั จจุบนั ซึ่ง
เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั ]
จํานวนหุ้นรวมทั ้งหมดหลัง RO
= 1 - 6,647,942,480
= 41.54%
11,370,984,883
3) เหตุการณ์ ท่ มี ีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W7 เต็มจํานวน แต่ ไม่ มีการแปลงสภาพ BROOKW6 แต่ อย่ างใด
จํานวนหุ้นหลัง RO + จํานวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ BROOK-W7
= 8,528,238,663 + (1,421,373,110)
2
= 9,238,925,218 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480
EPS จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7
= 63,222,746.66
= 0.0068 บาท/หุ้น
9,238,925,218
EPS Dilution
= 0.0095 - 0.0068
= 28.42%
0.0095
 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= Price ปัจจุบนั - Priceจํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7
Price ปัจจุบนั

Price ปัจจุบนั

= ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของบริ ษัทย้ อนหลัง 15 วันทําการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

Price จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7
= [(Price จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่ หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1 x
จํานวน หุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้น RO) + (ราคาจองซื ้อหุ้น RO x หุ้น RO) +
(ราคาแปลงสภาพ W7 x จํานวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W7)
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
= [(0.4817 x 7,106,865,553) + (0.40 x 1,421,373,110)
+ (1.30 x 710,686,555)]
9,238,925,218
= 0.5321 บาทต่อหุ้น
เนื่องจากPrice จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5321 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปั จจุบนั ซึ่ง
เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั ]
จํานวนหุ้นรวมทั ้งหมดหลัง RO
= 1 - 6,647,942,480
= 28.04%
9,238,925,218
4) เหตุการณ์ ท่ มี ีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 เต็มจํานวน
จํานวนหุ้นหลัง RO + จํานวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ BROOK-W6 และ W7
= 8,528,238,663 + (1,421,373,110 x 2) + (1,421,373,110)
2
= 12,081,671,438 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
EPS ปัจจุบนั

EPS ปัจจุบนั

กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480

=

EPS จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
= 63,222,746.66
= 0.0052 บาท/หุ้น
12,081,671,438
EPS Dilution
= 0.0095 - 0.0052
= 45.26%
0.0095
 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= Price ปัจจุบนั - Priceจํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
Price ปัจจุบนั
Price ปัจจุบนั
= ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของบริ ษัทย้ อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกัน
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2564 (ระหว่ า งวั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ – 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564) (ข้ อมู ล จาก
SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท
Price จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
= [(Price จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่ หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1 x จํานวน
หุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้น RO) + (ราคาจองซื ้อหุ้น RO x หุ้น RO) + (ราคาแปลง
สภาพ W6 x จํานวนหุ้นจากการ (ราคาแปลงสภาพ W6) + (ราคาแปลงสภาพ
W7 x จํานวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W7)
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
= [(0.4817 x 7,106,865,553) + (0.40 x 1,421,373,110) + (0.65 x
2,842,746,220) + (1.30 x 710,686,555)]
12,081,671,438
= 0.5598 บาทต่อหุ้น
เนื่องจากPrice จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5598 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปั จจุบนั ซึ่ง
เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
]
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
= 1 - 6,647,942,480
= 44.97%
12,081,671,438

เอกสารแนบ 3

สรุปรายละเอียดเบื้องต้ นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด(มหาชน) รุ่นที่ 7 (BROOK-W7)
1. รายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริ ษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากัด(มหาชน) (“บริ ษัท”)
ชื่อหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด(มหาชน)
รุ่นที่ 7 (BROOK-W7) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ ี
ออกและเสนอขาย

ไม่เกิน 710,700,609 หน่วย

จํานวนหุ้นที่จดั สรรไว้ เพื่อ
รองรั บการใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 710,700,609 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.125 บาท) คิดเป็ นร้ อยละ
8.33 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวน 1,421,401,217 หุ้น
และไม่มีห้ นุ เหลือจากการออกและเสนอขายในครัง้ นี ้

วิธีการเสนอขาย / อัตราการ
จัดสรร

จัดสรรใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทซึ่งได้ รั บการจัดสรรหุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เดิ ม ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
(Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วย
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคํานวณดังกล่าวให้ ตดั
เศษทิ ้งทังจํ
้ านวน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั ้งหมด บริ ษัทจะทํา
การยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิ ส่วนที่เหลือจํานวนดังกล่าว ซึ่งจะทําให้ คงเหลือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนเท่าที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ลงตัว

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

หน่วยละ -0- บาท

เอกสารแนบ 3

อัตราการใช้ สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญบริ ษัทได้ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการ
ปรับอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้ สิทธิ

1.30 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

5 ปี นบั แต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ในวันทําการ
สุดท้ ายของทุกสิ ้นเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และเดือนธันวาคม
ทังนี
้ ้ วันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี
นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
หากวันกําหนดการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ใดไม่ตรงกับวันทําการ ให้
เลื่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิเป็ นวันทําการก่อนหน้ าวันกําหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าว

ระยะเวลาการแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สิทธิ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญในภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวัน
กําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้
สําหรับวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์จะใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญไม่
น้ อยกว่า 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย

การไม่ สามารถยกเลิกการแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สิทธิ

เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ แจ้ งความจํ านงในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ แล้ ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
ดังกล่าวได้

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิ

บริ ษัทจะยื่นคําขอเพื่อนําใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ต่อไป

เอกสารแนบ 3
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
เหตุให้ ต้องออกหุ้นใหม่ เพื่อ
รองรั บการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิ

บริ ษัทจะนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธินี ้
เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริ ษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขใน
การปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
และเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่มีลกั ษณะตามที่กําหนดไว้
ในข้ อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่ อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออก
ใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรั บใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อเหตุการณ์ อื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน เช่น
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัทอันเป็ นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น
เมื่อบริ ษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาตํ่า
เมื่อบริ ษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาตํ่าหรื อมีการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาตํ่า
เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น
เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อกํ าหนด
สิทธิ
เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทําให้ ผลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ ที่ ผ้ ู ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะได้ รั บ เมื่ อ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ ต าม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ด้ อยไปกว่าเดิม

นายทะเบียนของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ทํา
หน้ าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิแทน

เงื่อนไขอื่น ๆ

ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ กรรมการผู้อํานวยการ และ/หรื อ บุคคลอื่นใดซึง่
ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท และ/หรื อ กรรมการผู้อํานวยการ เป็ นผู้
กํ า หนดหรื อ แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ จํ า เป็ น และ/หรื อ
เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ ทุกประการภายใต้
เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
(ก) การจั ด เตรี ย มข้ อกํ า หนดสิ ท ธิ แ ละเงื่ อ นไขของใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ (ข)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้ น (ค) การ
ให้ ข้อมูล ติดต่อ จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จําเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับ
การออกและจัด สรรใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ต่ อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรื อบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ง) การนําใบสําคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธินี ้เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งตังผู
้ ้ รับ
มอบอํานาจช่วง เป็ นต้ น และให้ มีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ อันจําเป็ นและสมควร
อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ การออกและ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิสําเร็จลุลว่ งทุกประการ
วัตถุประสงค์ ของการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
ประโยชน์ ท่ บี ริ ษัทจะพึงได้ รับ
จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใน
ครั ง้ นี ้

2.

บริ ษัทฯ จะนําเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนในการปรับปรุ งด้ านเทคโนโลยีสําคัญเพื่อ
ยังคงให้ ดํารงอยู่ในธุรกิจได้ นอกจากนีย้ ังมีทางเลือกที่จะนําไปใช้ ได้ ในเรื่ องของ
การลงทุนทัว่ ไป

ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
เนื่องจากการออก BROOK-W7 ในครัง้ นี ้จะออกให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เท่านัน้ ผลกระทบที่จะเกิดจากการออก
และจัดสรร BROOK-W7 จึงจะเกิดควบคู่กับการใช้ สิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้ างต้ น และการ
คํานวณผลกระทบดังกล่าวจะต้ องมีการอ้ างอิงกับการใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
(โปรดดูภาคผนวก: ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริษัทฯ)

ภาคผนวก
ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึน้ จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริษัท

1. กรณีที่ไม่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 ก่อนวันขึ ้นเครื่ องหมาย XR
1.1 กรณีไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมใดๆ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering)
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution) ไม่มีผลกระทบ
การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ไม่มีผลกระทบ
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ไม่มีผลกระทบ
1.2 กรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมไม่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) (“RO”) แต่ทําการจอง
เกินสิทธิตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม จนทําให้ จํานวนหุ้น (Rights Offering)(“RO”) มีการออกและเสนอขายได้
สําเร็จเต็มจํานวน
ผลกระทบต่างๆ สามารถแยกเป็ นเหตุการณ์ย่อยได้ 4 เหตุการณ์ ดังนี ้
1) เหตุการณ์ ท่ ไี ม่ มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 แต่ อย่ างใด
จํานวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5
= จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั + จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO
= 6,647,942,480 + 6,647,942,480
5
= 6,647,942,480 + 1,329,588,496
= 7,977,530,976 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั

EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5

กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66 = 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5

=

EPS Dilution

= 63,222,746.66 = 0.0079
7,977,530,976
= 0.0095 - 0.0079 = 16.84%
0.0095

บาท/หุ้น

 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution

= Price ปัจจุบนั - Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มกี ารแปลงสภาพ W5
Price ปัจจุบนั

Price ปัจจุบนั

= ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของบริ ษัทย้ อนหลัง 15 วันทํา
การติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564
เมื่ อ วัน ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 (ระหว่ า งวัน ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ –
24 กุมภาพันธ์ 2564) (ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มกี ารแปลงสภาพ W5 = [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) + (ราคาเสนอขายหุ้น
สามัญ RO x จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5

Price Dilution

= [(0.50 x 6,647,942,480) + (0.40 x 1,329,588,496)]
7,977,530,976
= 0.4833 บาทต่อหุ้น
= 0.50 - 0.4833
= 3.34%
0.50

 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
]
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5
= 1 - 6,647,942,480 = 16.67%
7,977,530,976
2) เหตุการณ์ ท่ มี ีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 เต็มจํานวน แต่ ไม่ มีการแปลงสภาพ BROOKW7 แต่ อย่ างใด
จํานวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 แต่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
BROOK-W6 เต็มจํานวน
= จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 + จํานวนหุ้น
สามัญสํารองไว้ สําหรับการแปลงสภาพ BROOK-W6

= 7,977,530,976 + (1,329,588,496 x 2)
= 7,977,530,976 + 2,659,176,992
= 10,636,707,968 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่ แปลงสภาพ W6”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั

=

กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480

EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
กําไรสุทธิปัจจุบนั
=
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
= 63,222,746.66
= 0.0059 บาท/หุ้น
10,636,707,968
EPS Dilution
= 0.0095 - 0.0059
= 37.89%
0.0095
 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution

= Price ปัจจุบนั - Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
Price ปัจจุบนั

Price ปัจจุบนั

= ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของบริ ษั ท ย้ อนหลั ง 15 วั น ทํ า การ
ติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวัน ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2564 เมื่ อ วัน ที่
25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
= [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO
x จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5) + (ราคาใช้ สิทธิแปลง
สภาพ W6 x จํ า นวนหุ้ นสามั ญ สํ า รองไว้ สํ า หรั บ การแปลงสภาพ
BROOK-W6)
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
= [(0.50 x 6,647,942,480) + (0.40 x 1,329,588,496) +
(0.65 x 2,659,176,992)]
10,636,707,968
= 5,584,271,683
= 0.5250 บาทต่อหุ้น
10,636,707,968
เนื่องจากPrice จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5250 บาทต่อหุ้นสูงกว่า
Price ปัจจุบนั ซึง่ เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
]
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6
= 1 - 6,647,942,480
= 37.50%
10,636,707,968
3) เหตุการณ์ ท่ มี ีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W7 เต็มจํานวน แต่ ไม่ มีการแปลงสภาพ BROOKW6 แต่ อย่ างใด
จํานวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
BROOK-W7 เต็มจํานวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-W6
= จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 +จํานวนหุ้นสามัญ
สํารองไว้ สําหรับการแปลงสภาพ BROOK-W7
= 7,977,530,976 + (1,329,588,496)
2
= 7,977,530,976 + 664,794,248

= 8,642,325,224 หุ้น

ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่ แปลงสภาพ W7”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
EPS ปัจจุบนั

EPS ปัจจุบนั

=

กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480

EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
กําไรสุทธิปัจจุบนั
=
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
= 63,222,746.66
= 0.0073 บาท/หุ้น
8,642,325,224
EPS Dilution
= 0.0095 - 0.0073
= 23.16%
0.0095
 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution

= Price ปัจจุบนั - Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
Price ปัจจุบนั

Price ปัจจุบนั

= ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของบริ ษั ท ย้ อนหลั ง 15 วั น ทํ า การ
ติดต่อกันก่อน วัน ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25
กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 (ระหว่ า งวัน ที่ 3 กุ ม ภาพัน ธ์ – 24 กุม ภาพัน ธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
= [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO
x จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5) + (ราคาใช้ สิทธิแปลง
สภาพ W7 x จํานวนหุ้นสามัญสํารองไว้ สําหรับการแปลงสภาพ BROOKW7 )
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
= [(0.50 x 6,647,942,480) + (0.40 x 1,329,588,496)
+ (1.30 x 664,794,248)]
8,642,325,224
= 4,720,039,161
= 0.5462 บาทต่อหุ้น
8,642,325,224

เนื่ อ งจากPrice จํ า นวนหุ้ น หลั ง RO โดยไม่ มี ก ารแปลงสภาพ W5 แต่ แปลงสภาพ W7 เท่ า กั บ 0.5462 บาทต่ อ หุ้ น สูง กว่ า
Price ปัจจุบนั ซึง่ เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
]
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7
= 1 - 6,647,942,480
= 23.08%
8,642,325,224
4) เหตุการณ์ ท่ มี ีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 เต็มจํานวน
จํานวนหุ้นสามัญหลังการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
BROOK-W6 และ BROOK-W7 เต็มจํานวน
= จํ านวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 + จํ านวนหุ้นสามัญ
สํ า รองไว้ สํ า หรั บ การแปลงสภาพ BROOK-W6 + จํ า นวนหุ้ น สามัญ
สํารองไว้ สําหรับการแปลงสภาพ BROOK-W7
= 7,977,530,976 + (1,329,588,496 x 2) + (1,329,588,496)
2
= 7,977,530,976 + 2,659,176,992 + 664,794,248
= 11,301,502,216 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า“ จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่ แปลงสภาพ W6และ W7”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยมีการแปลงสภาพ W6 และ W7
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั

=

กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480

EPS จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ W7
กําไรสุทธิปัจจุบนั
=
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ W7
= 63,222,746.66
11,301,502,216

= 0.0056 บาท/หุ้น

EPS Dilution

= 0.0095 - 0.0056
0.0095

= 41.05 %

 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= Price ปัจจุบนั - Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7
Price ปัจจุบนั

Price ปัจจุบนั
= ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของบริ ษั ท ย้ อนหลั ง 15 วั น ทํ า การ
ติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวัน ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2564 เมื่ อ วัน ที่
25 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

Price จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่ มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7
= [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO
x จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5) + (ราคาใช้ สิทธิแปลง
สภาพ W6 x จํานวนหุ้นสามัญสํารองไว้ สําหรับการแปลงสภาพ BROOKW6) + (ราคาใช้ สิทธิแปลงสภาพ W7 x จํานวนหุ้นสามัญสํารองไว้ สําหรับ
การแปลงสภาพ BROOK-W7)
จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ
W7
= [(0.50 x 6,647,942,480) + (0.40 x 1,329,588,496)
+ (0.65 x 2,659,176,992) + (1.30 x 664,794,248)]
11,301,502,216
= 6,448,504,206
= 0.5706 บาทต่อหุ้น
11,301,502,216
เนื่ อ งจากPrice จํ า นวนหุ้ น หลั ง RO โดยไม่ มี ก ารแปลงสภาพ W5 แต่ แปลงสภาพ W7 เท่ า กั บ 0.5706 บาทต่ อ หุ้ น สูง กว่ า
Price ปัจจุบนั ซึง่ เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั

]

จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7

= 1 - 6,647,942,480

= 41.18%

11,301,502,216
2. กรณี ที่ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ BROOK-W5 เต็ ม จํ า นวนก่ อ นวัน ขึ น้ เครื่ อ งหมาย XR และผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ไม่ ไ ด้ ถือ
BROOK-W5 จึงไม่ได้ มีสิทธิในการแปลงสภาพ

2.1 กรณีไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้น RO รวมถึงผู้ถือ BROOK-W5 ที่ทําการแปลงสภาพมาเป็ นหุ้นสามัญก่อนวันขึ ้น
เครื่ องหมาย XR จองซื ้อหุ้น RO
ผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ถือ BROOK-W5 จะได้ รับผลกระทบจากการแปลงสภาพ BROOK-W5 เท่านัน้ ดังนี ้
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั + ประมาณการจํานวนหุ้นสามัญทั ้งหมดที่ต้องสํารองไว้ สําหรับการแปลง
สภาพ BROOK-W5 ภายหลัง การปรั บ สิ ท ธิ ตามข้ อ 1.5.5 อันเกิ ดจากการจ่ ายเงิ นปั น ผลเป็ น เงิ นสดมากกว่า 80
เปอร์ เซนต์ของกําไรสุทธิเฉพาะบริ ษัท

= 6,647,942,480 + 458,923,073

= 7,106,865,553 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้ วยอัตราส่ วนใหม่ หลังจากการปรั บสิทธิ ครั ง้ ที่ 1”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่ วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั

=

กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480

EPS จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่ วนใหม่ หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้ วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1

EPS Dilution

= 63,222,746.66
7,106,865,553
= 0.0095 - 0.0089
0.0095

= 0.0089 บาท/หุ้น
= 6.32%

 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= Price ปัจจุบนั - Priceจํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่ วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1
Price ปัจจุบนั
Price ปัจจุบนั

= ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของบริ ษั ท ย้ อนหลั ง 15 วั น ทํ า การ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25

กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 (ระหว่ า งวัน ที่ 3 กุ ม ภาพัน ธ์ – 24 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท
Price จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่ วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1
= [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว) + (ราคาใช้ สิทธิแปลงสภาพใหม่ x
ประมาณการจํานวนหุ้นสามัญทั ้งหมดที่ต้องสํารองไว้ สําหรับการแปลง
สภาพ BROOK-W5 ภายหลังการปรับสิทธิ
จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้ วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1
= [(0.50 x 6,647,942,480) + (0.217 x 458,923,073)]
7,106,865,553
= 0.4817 บาทต่อหุ้น
Price Dilution
= 0.50 - 0.4817
= 3.66%
0.50
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
]
จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้ วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1
= 1 - 6,647,942,480
= 6.46%
7,106,865,553
2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเดิมรวมถึงผู้ถือ BROOK-W5 ที่ทําการแปลงสภาพมาเป็ นหุ้นสามัญก่อนวันขึ ้นเครื่ องหมาย XR
จองซื ้อหุ้น RO เต็มจํานวน
ผลกระทบต่างๆ สามารถแยกเป็ นเหตุการณ์ย่อยได้ 4 เหตุการณ์ ดังนี ้
1) เหตุการณ์ ท่ ไี ม่ มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 แต่ อย่ างใด
ในกรณีนี ้จํานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิจองซื ้อหุ้น RO
=
7,106,865,553 หุ้น
ได้ รับหุ้นจากการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน (RO)
=
7,106,865,553
=
1,421,373,110 หุ้น
5
จํานวนหุ้นรวมทั ้งหมดหลัง RO
=
8,528,238,663 หุ้น
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นรวมทัง้ หมดหลัง RO
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั

= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
EPS จํานวนหุ้นทัง้ หมด
จํานวนหุ้นรวมทั ้งหมดหลัง RO
= 63,222,746.66
= 0.0074 บาท/หุ้น
8,528,238,663
EPS Dilution
= 0.0095 - 0.0074
= 22.11%
0.0095
 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= Price ปัจจุบนั - Priceจํานวนหุ้นรวมทัง้ หมดหลัง RO
Price ปัจจุบนั
Price ปัจจุบนั
= ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของบริ ษั ท ย้ อนหลั ง 15 วั น ทํ า การ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25
กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 (ระหว่ า งวัน ที่ 3 กุม ภาพัน ธ์ – 24 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท
Price จํานวนiรวมทั ้งหมดหลัง RO = [(Price จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่ หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1 x
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้น RO) + (ราคาจองซื ้อหุ้น RO x หุ้น RO)
จํานวนหุ้นรวมทั ้งหมดหลัง RO
= [(0.4817 x 7,106,865,553) + (0.40 x 1,421,373,110)]
8,528,238,663
= 0.4681 บาทต่อหุ้น
Price Dilution
= 0.50 - 0.4681
= 6.38%
0.50
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั ]
จํานวนหุ้นรวมทังหมดหลั
้
ง RO
= 1 - 6,647,942,480
8,528,238,663

= 22.05%

2) เหตุการณ์ ท่ มี ีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 เต็มจํานวน แต่ ไม่ มีการแปลงสภาพ BROOKW7 แต่ อย่ างใด
จํานวนหุ้นหลัง RO + จํานวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ BROOK-W6

= 8,528,238,663 + (1,421,373,110 x 2)
= 11,370,984,883 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480
EPS จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
= 63,222,746.66
= 0.0056 บาท/หุ้น
11,370,984,883
EPS Dilution
= 0.0095 - 0.0056
= 41.05%
0.0095
 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= Price ปัจจุบนั - Priceจํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
Price ปัจจุบนั
Price ปัจจุบนั
= ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก ของบริ ษั ท ย้ อนหลั ง 15 วั น ทํ า การ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25
กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 (ระหว่ า งวั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ – 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท
Price จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
= [(Price จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่ หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1 x
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้น RO) + (ราคาจองซื ้อหุ้น RO x หุ้น RO) +
(ราคาแปลงสภาพ W6 x จํานวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W6)
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
= [(0.4817 x 7,106,865,553) + (0.40 x 1,421,373,110)
+ (0.65 x 2,842,746,220)]
11,370,984,883

= 0.5136 บาทต่อหุ้น
เนื่องจากPrice จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5136 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปั จจุบนั ซึ่ง
เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั ]
จํานวนหุ้นรวมทั ้งหมดหลัง RO
= 1 - 6,647,942,480
= 41.54%
11,370,984,883
3) เหตุการณ์ ท่ มี ีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W7 เต็มจํานวน แต่ ไม่ มีการแปลงสภาพ BROOKW6 แต่ อย่ างใด
จํานวนหุ้นหลัง RO + จํานวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ BROOK-W7
= 8,528,238,663 + (1,421,373,110)
2
= 9,238,925,218 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7
EPS ปัจจุบนั
EPS ปัจจุบนั
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480
EPS จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7
= 63,222,746.66
= 0.0068 บาท/หุ้น
9,238,925,218
EPS Dilution
= 0.0095 - 0.0068
= 28.42%
0.0095
 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= Price ปัจจุบนั - Priceจํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7
Price ปัจจุบนั

Price ปัจจุบนั

= ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของบริ ษัทย้ อนหลัง 15 วันทําการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2564)
(ข้ อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท

Price จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7
= [(Price จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่ หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1 x
จํานวน หุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้น RO) + (ราคาจองซื ้อหุ้น RO x หุ้น RO) +
(ราคาแปลงสภาพ W7 x จํานวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W7)
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6
= [(0.4817 x 7,106,865,553) + (0.40 x 1,421,373,110)
+ (1.30 x 710,686,555)]
9,238,925,218
= 0.5321 บาทต่อหุ้น
เนื่องจากPrice จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5321 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปั จจุบนั ซึ่ง
เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 - จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั ]
จํานวนหุ้นรวมทั ้งหมดหลัง RO
= 1 - 6,647,942,480
= 28.04%
9,238,925,218
4) เหตุการณ์ ท่ มี ีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 เต็มจํานวน
จํานวนหุ้นหลัง RO + จํานวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ BROOK-W6 และ W7
= 8,528,238,663 + (1,421,373,110 x 2) + (1,421,373,110)
2
= 12,081,671,438 หุ้น
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7”
 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Per Share Dilution)
EPS Dilution
= EPS ปัจจุบนั - EPS จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
EPS ปัจจุบนั

EPS ปัจจุบนั

กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
= 63,222,746.66
= 0.0095 บาท/หุ้น
6,647,942,480

=

EPS จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
=
กําไรสุทธิปัจจุบนั
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
= 63,222,746.66
= 0.0052 บาท/หุ้น
12,081,671,438
EPS Dilution
= 0.0095 - 0.0052
= 45.26%
0.0095
 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution
= Price ปัจจุบนั - Priceจํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
Price ปัจจุบนั
Price ปัจจุบนั
= ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของบริ ษัทย้ อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกัน
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2564 (ระหว่ า งวั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ – 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564) (ข้ อมู ล จาก
SETSMART) เท่ากับ 0.50 บาท
Price จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
= [(Price จํานวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่ หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ ที่ 1 x จํานวน
หุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้น RO) + (ราคาจองซื ้อหุ้น RO x หุ้น RO) + (ราคาแปลง
สภาพ W6 x จํานวนหุ้นจากการ (ราคาแปลงสภาพ W6) + (ราคาแปลงสภาพ
W7 x จํานวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W7)
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
= [(0.4817 x 7,106,865,553) + (0.40 x 1,421,373,110) + (0.65 x
2,842,746,220) + (1.30 x 710,686,555)]
12,081,671,438
= 0.5598 บาทต่อหุ้น
เนื่องจากPrice จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 เท่ากับ 0.5598 บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปั จจุบนั ซึ่ง
เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงไม่มี price dilution

 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
= [1 จํานวนหุ้นสามัญชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
]
จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7
= 1 - 6,647,942,480
= 44.97%
12,081,671,438

