
 

 

- สรุปข้อสนเทศ - 
 

 

ลกัษณะ เง่ือนไข และสาระส าคญัใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น สามญั  ของบริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) (STAR-W3) 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ   135,454,677   หน่วย  
 

จ านวนหุ้นทีร่องรับการใช้สิทธิ   135,454,677  หุน้  
  

ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วนัท่ี  21  เดือน  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2561  
  

 

Name 

 

 

 No. of warrants 

  

    % of present listing Warrants (% of present listing Warrants) 

1. น.ส.ภสัธารีย ์   วงษท์องหลิน 

2. บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

3. น.ส.ยวุดี        วชิรปภา 

4. รวม กลุ่มอจัฉริยะสมบติั 

     4.1 นายธนกฤต          อจัฉริยะสมบติั 

     4.2 นายสุสิชณ์ทกัษ ์     อจัฉริยะสมบติั 

     4.3 น.ส.สิริกร            อจัฉริยะสมบติั 

     4.4 น.ส.ณฐัว ี            อจัฉริยะสมบติั 

5. นายอนุโรจน์    เสนียป์ระกรณ์ไกร 

6. นางปิยมา       ชรินธร 

7. รวม กลุ่มล่ิมอติบูลย ์

     7.1 น.ส.สุรัชนี           ล่ิมอติบูลย ์

     7.2 นายสุรภาพ          ล่ิมอติบูลย ์

8. นางอนญัญา    เรืองศกัด์ิวชิิต 

9. Mr. CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN 

10. นายนนทฉตัร   กลุประภา 

15. อ่ืนๆ 

   18,500,000 

   13,520,100 

    6,673,727 

    8,505,200     

    5,862,050 

    1,748,700    

       891,200 

         3,250 

     6,750,000  

     5,150,000 

     5,412,500     

     4,950,000 

       462,500    

     4,683,760  

     4,250,000  

     4,150,000 

57,859,390 
 

13.658 

9.980 

4.927 

6.279 

4.328 

1.291 

0.658 

0.002 

4.983 

3.802 

3.996 

3.654 

  0.341 

3.458 

3.138 

3.064 

42.715 

 
 

                                                    Total)   135,454,677 
 

                   100.00 
 

 

 

 



 

 

  

 

การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1) วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ

ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ไดใ้นวนัที ่25 ของเดอืน 

มถินุำยนและวนัที ่25 ของเดอืนธนัวำคม ของแต่ละปีปฏทินิตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถงึ 15.30 น. ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยก ำหนดวนัใชส้ทิธิ

คร ัง้แรก คอืวนัที ่25 มถินุำยน 2561 และวนัใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ย คอืวนัที ่21 กมุภำพนัธ ์2563 

ในกรณีทีว่นัก ำหนดใชส้ทิธไิม่ตรงกบัวนัท  ำกำรของบรษิทัฯ ใหเ้ลือ่นวนัก ำหนดใชส้ทิธใินแต่ละ

คร ัง้เป็นวนัท  ำกำรก่อนหนำ้วนัก ำหนดใชส้ทิธิดงักลำ่ว 

ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอืจำกกำรใชส้ทิธหิรอืไม่ถกูใชส้ทิธใินวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใิดๆ สำมำรถ

สะสมเพือ่น ำไปใชส้ทิธไิดใ้นวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิร ัง้ต่อๆ ไปไดต้ลอดอำยุของใบส ำคญัแสดง

สทิธ ิแต่หำกครบก ำหนดอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธแิลว้ ใบส ำคญัแสดงสทิธใิดๆ ทีไ่ม่ถกูใช ้

สทิธจิะถกูยกเลกิและสิ้นผลไป 

ท ัง้นี้ บรษิทัฯ จะปิดสมดุทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธเิพือ่พกักำรโอนหรอืกำรใชส้ทิธติำม

ใบส ำคญัแสดงสทิธวินัก่อนวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ย 21 วนัก่อนวนัครบก ำหนดกำร

ใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ยและตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะท ำกำรขึ้นเครื่องหมำยหำ้มกำรซื้อขำย 

SP 2 วนัท  ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธคิร ัง้สุดทำ้ย 

        2) กำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั 

ในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯ แต่ละคร ัง้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถใชส้ทิธซิื้อหุน้

สำมญัท ัง้หมดหรอืบำงส่วนได ้

        3) ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ 

ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธซิึง่ประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯ จะตอ้งแจง้ควำม

จ ำนงในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ระหว่ำงเวลำ 09.00 – 15.30 น. ภำยใน

ระยะเวลำ 5 วนัท  ำกำรก่อนวนัใชส้ทิธใินแต่ละคร ัง้ (“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช ้

สทิธ”ิ) ในกรณีทีว่นัก ำหนดใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุดท ำกำรของ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ใหเ้ลือ่นวนัก ำหนดใชส้ทิธดิงักลำ่วเป็นวนัท  ำกำรสุดทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดใชส้ทิธคิร ัง้ดงักลำ่ว 

ยกเวน้กำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ย ใหแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธภิำยใน

ระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ย (“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธคิร ัง้

สุดทำ้ย”) ซึง่วนัก ำหนดใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ยจะตรงกบัวนัทีใ่บส  ำคญัแสดงสทิธมิอีำยุครบ 2 ปี นบั

แต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิซึง่ตรงกบัวนัที ่21 กมุภำพนัธ ์2563 

กำรแจง้ข่ำวเกี่ยวกบักำรใชส้ทิธ ิระยะเวลำกำรใชส้ทิธ ิและระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช ้

สทิธ ิบรษิทัฯจะแจง้รำยละเอยีดดงักลำ่วอย่ำงนอ้ย 14 วนัก่อนระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใน

กำรใชส้ทิธใินแต่ละคร ัง้ ในระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัย ์(SET Portal) ส ำหรบักำร

ใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ย บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรให ้นำยทะเบยีน และ/หรอื บคุคลทีบ่รษิทัมอบหมำย

ส่งจดหมำยลงทะเบยีนถงึผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยชื่อทีป่รำกฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อื

ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิณ วนัปิดสมดุทะเบยีนภำยใน 3 วนัท  ำกำรนบัจำกวนัปิดสมดุทะเบยีน 



        4) นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

          บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนยร์บัฝำก”) 

          93 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

          ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

          โทรศพัท ์: 0 2009 9000 

          โทรสำร :  0 2009 9991 

นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธจิะรบัผดิชอบต่อกำรปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ซึง่ในสมดุทะเบยีนจะตอ้งประกอบดว้ยชื่อเตม็ สญัชำต ิและทีอ่ยู่ของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ

และรำยละเอยีดทีศู่นยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะก ำหนดในกรณีขอ้มลูไม่ตรงกนั บรษิทัฯ จะถอืว่ำ

สมดุทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้งนำยทะเบยีนมหีนำ้ทีจ่ะตอ้งออกใบแทน

ใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีฝ่ำกไวก้บัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และ

จะตอ้งลงชื่อศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธแิทนในสมดุทะเบยีนผูถ้อื

ใบส ำคญัแสดงสทิธนิ ัน้ และบรษิทัฯ จะออกใบส ำคญัแสดงสทิธติำมแบบทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด

ใหแ้ก่ ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

นำยทะเบยีนมหีนำ้ทีต่ำมสญัญำกำรแต่งต ัง้นำยทะเบยีนทีจ่ะตอ้งจดัท  ำและเก็บรกัษำสมดุ

ทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิวจ้นกว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธทิ ัง้หมดจะมกีำรใชส้ทิธซิื้อหุน้

รองรบัของบรษิทัฯ หรอืจนกว่ำครบก ำหนดอำยุใบส ำคญัแสดงสทิธิ (แลว้แต่กรณี) 

 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ท่ีในการแจง้การเปล่ียนแปลงหรือขอ้ผิดพลาดใน
รายละเอียดในการบนัทึกในสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิและนายทะเบียนจะ
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าว บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงนาย
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจะท าการแจง้ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนันบัแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลงนายทะเบียนของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับสิทธิของราคาและอตัราการใช้สิทธิ   

  

(1) เมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิทัฯ อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุน้หรอืกำรแบ่งแยกหุน้ทีไ่ดอ้อกแลว้   

 ของบรษิทัฯ 

   บรษิทัฯ จะปรบัรำคำกำรใชส้ทิธอินัเป็นผลมำจำกกำรรวม หรอืกำรแบ่งแยกหุน้สำมญัทีอ่อกแลว้ของบรษิทัฯ โดยจะมผีลบงัคบั

   ทนัท ีนบัต ัง้แต่วนัทีไ่ดม้กีำรจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิทัฯ กบักระทรวงพำณิชย ์

    - รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

        Price 1 = Price 0 x Par 1 

           Par 0 

    - อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

        Ratio 1 =  Ratio 0 x Par 0 

           Par 1 

    โดยที ่ Price 1 คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

      Price 0  คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

      Ratio 1  คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

      Ratio 0  คอื อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

      Par 1  คอื มลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 

      Par 0  คอื มลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

(2) เมือ่บรษิทัฯ เสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ใดๆ ในรำคำทีต่  ำ่กว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำหุน้ทีค่  ำนวณไดต้ำมวธิกีำรทีใ่ชร้ำคำตลำดใน   

 ขณะเสนอขำยหุน้น ัน้ หรอืรำคำตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุน้น ัน้ 

กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธิ จะมผีลบงัคบัทนัทตี ัง้แต่วนัแรกทีผู่ถ้อืหุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินกำรจองซื้อหุน้สำมญัที่

ออกใหม ่(วนัแรกทีป่ระกำศขึ้นเครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ (RightsIssue)และ/หรอืวนัแรกของกำรเสนอขำย

หุน้สำมญัทีอ่อกใหม่แก่ประชำชนท ัว่ไป และ/หรอืบคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

โดยทีร่ำคำเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงนิท ัง้สิ้นทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้ หกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยที ่

เกดิขึ้นจำกกำรเสนอขำยหุน้ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท ัง้สิ้นทีอ่อกใหม่ในคร ัง้น ัน้ 

“รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทัฯ”ไดก้ ำหนดไวเ้ท่ำกบั “รำคำตลำดเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทัฯ” โดยที ่“รำคำตลำดเฉลีย่

ถ่วงน ำ้หนกัต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทัฯ” หมำยถงึ มลูค่ำกำรซื้อขำยหุน้สำมญัท ัง้หมดของบรษิทัฯ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ทีท่  ำ

กำรซื้อขำยท ัง้หมดในตลำดหลกัทรพัยใ์นระหว่ำงระยะเวลำ 5 วนัท  ำกำร (วนัทีเ่ปิดท  ำกำรซื้อขำยของตลำดหลกัทรพัย)์ ตดิต่อกนัก่อนวนัทีใ่ชใ้น

กำรค ำนวณ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดหุน้สำมญัของบรษิทัฯ” ทีเ่หมำะสมได ้บรษิทัฯจะก ำหนดรำคำยุตธิรรมเพือ่ใชใ้นกำรค ำนวณแทน

“วนัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถงึ วนัแรกทีผู่ถ้อืหุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินกำรจองซื้อหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ ส  ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหก้บั



ผูถ้อืหุน้เดมิ (วนัแรกทีข่ ึ้นเครื่องหมำย XR) และ/หรอื วนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่แก่ ประชำชนท ัว่ไปส ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำร

เสนอขำยต่อประชำชนท ัว่ไป และ/หรอื กรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดัแลว้แต่กรณี 

   อนึ่ง ในกรณีทีม่กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัพรอ้มกนัมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใตเ้งือ่นไขทีต่อ้งจองซื้อดว้ยกนั ใหใ้ชร้ำคำ 

   เสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสุทธถิวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่มำใชใ้นกำรค ำนวณ แต่ในกรณีทีก่ำร  

  เสนอขำยดงักลำ่วไม่อยู่ภำยใตเ้งือ่นไขทีจ่ะตอ้งจองซื้อดว้ยกนั ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยทีต่  ำ่กว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำด 

   ต่อหุน้สำมญัของบรษิทัฯ” มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเท่ำนัน้ 

    - รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

        Price 1 =  Price 0 x [ (AxMP)+BX ] 

                [ MP x (A + B) ] 

    - อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

        Ratio 1 =  Ratio 0 x [ MP (A + B) ] 

                [ (A x MP)+BX ] 

    โดยที ่ Price 1  คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

      Price 0  คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

      Ratio 1  คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

      Ratio 0  คอื อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

      MP  คอื “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทัฯ” 

      A  คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีไ่ดเ้รยีกช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ เพือ่สทิธ ิ

         ในกำรจองซื้อหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ กรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื วนั 

         ก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ กรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ประชำชน 

         ท ัว่ไป และ/หรอื กรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

      B  คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ ท ัง้ทีเ่สนอขำยแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื เสนอขำยแก่ประชำชน 

         ท ัว่ไป และ/หรอื บคุคลในวงจ ำกดั 

      BX  คอื จ ำนวนเงนิทีบ่รษิทัฯจะไดร้บัท ัง้สิ้นภำยหลงัจำกกำรหกัค่ำใชจ่้ำย (ถำ้ม)ี จำกกำรเสนอขำยหุน้ 

        สำมญัทีอ่อกใหม ่ท ัง้ในกรณีกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิและ/หรอื เสนอขำยใหแ้ก่   

        ประชำชนท ัว่ไป และ/หรอื เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

 (3) เมือ่บรษิทัฯ เสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพหรอืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหม่โดยก ำหนดรำคำหรอืค ำนวณรำคำของหุน้ทีอ่อกใหม่   

 เพือ่รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพหรอืใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักลำ่ว ต ำ่กว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำหุน้ทีค่  ำนวณตำมวธิทีีใ่ชร้ำคำตลำด   

 ในขณะเสนอขำย 

กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธ ิและอตัรำกำรใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัท ีต ัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดร้บักำรใชส้ทิธใินกำรจองซื้อ

หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใดๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัไดห้รอืใหส้ทิธใินกำรจองซื้อหุน้สำมญั (วนัแรกทีป่ระกำศขึ้น

เครื่องหมำย XR) 

ส ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ (Right issue) และ/หรอื วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะ

แปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัแก่ประชำชนท ัว่ไป และ/หรอื ทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี  



รำคำเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงนิท ัง้สิ้นทีจ่ะไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัยใ์ดๆ ทีม่สีทิธ ิในกำรแปลง

สภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญั รวมกบัเงนิทีจ่ะไดร้บัจำกกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญันัน้ (ถำ้มกีำรใชส้ทิธทิ ัง้หมด) หกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึ้นจำก

กำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ท ัง้สิ้นทีต่อ้งออกใหม่ เพือ่รองรบักำรใชส้ทิธนิ ัน้ 

 “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทัฯ” ซึง่จะใชเ้ปรยีบเทยีบใหใ้ชแ้ละมคีวำมหมำยเช่นเดยีวกบัรำยละเอยีดในขอ้ (ข) ขำ้งตน้ 

 “วนัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถงึ วนัแรกทีผู่ถ้อืหุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินกำรจองซื้อหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใดๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะ  

 แปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญั ส  ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยหลกัทรพัยด์งักลำ่วใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ (วนัแรกทีข่ ึ้นเครื่องหมำย XR) และ/ 

 หรอื วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัแก่ประชำชนท ัว่ไป 

 ส ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยหลกัทรพัยด์งักลำ่วต่อประชำชนท ัว่ไป และ/หรอื ทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

    - รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

        Price 1 =  Price 0 x [ (AxMP)+BX ] 

                 [ MP x (A + B) ] 

    - อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

        Ratio 1 =  Ratio 0 x [ MP (A+B) ] 

               [ (A x MP)+ BX ] 

    โดยที ่ Price 1 คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

      Price 0  คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

      Ratio 1  คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

      Ratio 0  คอื อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

      MP  คอื “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทัฯ” 

      A   คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีไ่ดเ้รยีกช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพือ่กำร 

         จองซื้อหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ทีม่สีทิธทิีจ่ะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้กรณีเสนอขำย 

         ใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื ก่อนวนัแรกของระยะเวลำกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใดๆ ที่

         มสีทิธทิีจ่ะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัไดต่้อประชำชนท ัว่ไป และ/หรอื บคุคลในวงจ ำกดั 

         แลว้แต่กรณี 

      B   คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ เพือ่รองรบักำรใชส้ทิธขิองหลกัทรพัยใ์ดๆ ทีม่สีทิธทิีจ่ะแปลง 

         สภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรอืใหส้ทิธใินกำรจองซื้อหุน้สำมญั ทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

         เดมิ และ/หรอื เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนท ัว่ไป และ/หรอื เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้

         แต่กรณี  

      BX  คอื จ ำนวนเงนิทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัท ัง้สิ้นภำยหลงัจำกกำรหกัค่ำใชจ่้ำย (ถำ้ม)ี จำกกำรเสนอขำย 

         หลกัทรพัยใ์ดๆ ทีม่สีทิธใินกำรแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยได ้หรอืใหส้ทิธใิน

         กำรจองซื้อหุน้สำมญั ทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนท ัว่ไป 

         และ/หรอื เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดัรวมกบัเงนิทีจ่ะไดร้บัจำกกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั 

(4) เมือ่บรษิทัฯ จ่ำยปนัผลท ัง้หมดหรอืบำงส่วนเป็นหุน้ทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

 กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัท ีต ัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สำมญัไม่มสีทิธใินกำรรบัหุน้   

 ปนัผล (วนัแรกทีต่ลำดหลกัทรพัยข์ึ้นเครื่องหมำย XD) 



    - รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

        Price 1 =  Price 0 x A 

            [ A + B ] 

    - อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

        Ratio 1 =  Ratio 0 x [ A + B ] 

               A 

    โดยที ่ Price 1 คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

      Price 0  คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

      Ratio 1  คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

      Ratio 0  คอื อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

      A   คอื จ ำนวนหุน้สำมญั ทีไ่ดเ้รยีกช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้สำมญั 

         เพือ่สทิธกิำรรบัหุน้ปนัผล 

      B   คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ในรูปแบบของหุน้ปนัผล 

(5) เมือ่บรษิทัฯ จ่ำยเงนิปนัผลเป็นเงนิซึง่เกนิกว่ำอตัรำทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธิ (รอ้ยละ 80 ของก ำไรสุทธหิลกัหกัภำษเีงนิได)้ 

 กำรค ำนวณอตัรำรอ้ยละของเงนิปนัผลทีจ่่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้ ค ำนวณโดยน ำเงนิปนัผลทีจ่่ำยออกจรงิในรอบระยะเวลำบญัชใีน   

 แต่ละปีดงักลำ่ว (รวมเงนิปนัผลระหว่ำงกำล) หำรดว้ยก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษเีงนิไดข้องผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงนิของ   

 รอบระยะเวลำบญัชปีีเดยีวกนั กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัท ีต ัง้แต่วนัแรกทีผู่ถ้อืหุน้  

 สำมญัไม่มสีทิธใินกำรรบัเงนิปนัผลนัน้ (วนัแรกทีข่ ึ้นเครื่องหมำย XD) 

    - รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

        Price 1 =  Price 0 x [ MP - (D - R) ] 

                   MP 

    - อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

        Ratio 1 =  Ratio 0 x MP 

                 [ MP - (D - R) ] 

    โดยที ่ Price 1  คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

      Price 0  คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

      Ratio 1 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

      Ratio 0  คอื อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

      MP  คอื “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทัฯ” 

      D   คอื เงนิปนัผลต่อหุน้ทีจ่่ำยจรงิแก่ผูถ้อืหุน้ 

      R   คอื เงนิปนัผลต่อหุน้ทีจ่่ำยหำกน ำก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษเีงนิไดใ้นอตัรำรอ้ยละ 50 มำค ำนวณ 

         จำกจ ำนวนหุน้ท ัง้หมดทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล 

 “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทัฯ” ซึง่จะใชเ้ปรยีบเทยีบใหใ้ชแ้ละมคีวำมหมำยเช่นเดยีวกบัรำยละเอยีดในขอ้ (ข) ขำ้งตน้ 



  “วนัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินเงนิปนัผล 

 (6)  เมือ่มกีรณีอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกบั ขอ้ (ก) ถงึ (จ) ทีท่  ำใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใดๆ ทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะไดร้บัเมือ่มกีำร 

  ใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธดิอ้ยไปกว่ำเดมิ 

  ใหบ้รษิทัฯ พจิำรณำ เพือ่ก ำหนดกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่อย่ำงเป็นธรรม และไม่ท  ำให ้

  สทิธขิองผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธดิอ้ยไปกว่ำเดมิ โดยใหถ้อืว่ำผลกำรพจิำรณำนัน้เป็นทีสุ่ด 

 

ระยะเวลาห้ามจ าหน่ายหุ้น (ถ้าม)ี                               -                                                      
 
  

อ่ืน ๆ ทีส่ าคญั (ถ้าม)ี                              -                                                      
ทีป่รึกษาทางการเงนิ (ถ้าม)ี                               -                                                      

จดัท าโดย                                                           ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
             (นาย กฤช เอทเตอร์) 


