- สรุ ปข้ อสนเทศ -

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสาคัญใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้น สามัญ ของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) (STAR-W3)
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

135,454,677 หน่วย

จานวนหุ้นทีร่ องรับการใช้ สิทธิ

135,454,677 หุน
้

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิรายใหญ่

ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Name

No. of warrants

% of present listing Warrants

1. น.ส.ภัสธารี ย ์ วงษ์ทองหลิน

18,500,000

13.658

2. บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)

13,520,100

9.980

3. น.ส.ยุวดี

6,673,727

4.927

8,505,200

6.279

5,862,050

4.328

1,748,700

1.291

วชิรปภา

4. รวม กลุ่มอัจฉริ ยะสมบัติ
4.1 นายธนกฤต

อัจฉริ ยะสมบัติ

4.2 นายสุสิชณ์ทกั ษ์ อัจฉริ ยะสมบัติ
4.3 น.ส.สิ ริกร

อัจฉริ ยะสมบัติ

891,200

0.658

4.4 น.ส.ณัฐวี

อัจฉริ ยะสมบัติ

3,250

0.002

5. นายอนุโรจน์ เสนียป์ ระกรณ์ไกร

6,750,000

4.983

6. นางปิ ยมา

5,150,000

3.802

5,412,500

3.996

ชริ นธร

7. รวม กลุ่มลิ่มอติบูลย์
7.1 น.ส.สุรัชนี

ลิ่มอติบูลย์

4,950,000

3.654

7.2 นายสุรภาพ

ลิ่มอติบูลย์

462,500

0.341

8. นางอนัญญา เรื องศักดิ์วชิ ิต

4,683,760

3.458

9. Mr. CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN

4,250,000

3.138

10. นายนนทฉัตร กุลประภา

4,150,000

3.064

57,859,390

42.715

15. อื่นๆ

Total)

135,454,677

100.00

(% of

การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

1) วันทีใ่ ช้สทิ ธิ
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ได้ในวันที่ 25 ของเดือน
มิถนุ ำยนและวันที่ 25 ของเดือนธันวำคม ของแต่ละปี ปฏิทนิ ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง 15.30 น. ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันใช้สทิ ธิ
ครัง้ แรก คือวันที่ 25 มิถนุ ำยน 2561 และวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย คือวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563
ในกรณีทว่ี นั กำหนดใช้สทิ ธิไม่ตรงกับวันทำกำรของบริษทั ฯ ให้เลือ่ นวันกำหนดใช้สทิ ธิในแต่ละ
ครัง้ เป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำวันกำหนดใช้สทิ ธิดงั กล่ำว
ใบสำคัญแสดงสิทธิทเ่ี หลือจำกกำรใช้สทิ ธิหรือไม่ถกู ใช้สทิ ธิในวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิใดๆ สำมำรถ
สะสมเพือ่ นำไปใช้สทิ ธิได้ในวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ ต่อๆ ไปได้ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดง
สิทธิ แต่หำกครบกำหนดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล ้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ทีไ่ ม่ถกู ใช้
สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะปิ ดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพือ่ พักกำรโอนหรือกำรใช้สทิ ธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิวนั ก่อนวันครบกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย 21 วันก่อนวันครบกำหนดกำร
ใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะทำกำรขึ้นเครื่องหมำยห้ำมกำรซื้อขำย
SP 2 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้ำย
2) กำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญ
ในกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ แต่ละครัง้ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สทิ ธิซ้อื หุน้
สำมัญทัง้ หมดหรือบำงส่วนได้
3) ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิ
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิซง่ึ ประสงค์ทจ่ี ะใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ จะต้องแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่ำงเวลำ 09.00 – 15.30 น. ภำยใน
ระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิ”) ในกรณีทว่ี นั กำหนดใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทำกำรของ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้เลือ่ นวันกำหนดใช้สทิ ธิดงั กล่ำวเป็ นวันทำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันกำหนดใช้สทิ ธิครัง้ ดังกล่ำว
ยกเว้นกำรแสดงควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย ให้แสดงควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิภำยใน
ระยะเวลำ 15 วันก่อนวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิครัง้
สุดท้ำย”) ซึง่ วันกำหนดใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยจะตรงกับวันทีใ่ บสำคัญแสดงสิทธิมอี ำยุครบ 2 ปี นับ
แต่วนั ทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ตรงกับวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563
กำรแจ้งข่ำวเกี่ยวกับกำรใช้สทิ ธิ ระยะเวลำกำรใช้สทิ ธิ และระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิ บริษทั ฯจะแจ้งรำยละเอียดดังกล่ำวอย่ำงน้อย 14 วันก่อนระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ในระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET Portal) สำหรับกำร
ใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย บริษทั ฯ จะดำเนินกำรให้ นำยทะเบียน และ/หรือ บุคคลทีบ่ ริษทั มอบหมำย
ส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยชื่อทีป่ รำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนภำยใน 3 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดสมุดทะเบียน

4) นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รบั ฝำก”)
93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009 9000
โทรสำร : 0 2009 9991
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อกำรปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซึง่ ในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชำติ และทีอ่ ยู่ของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
และรำยละเอียดทีศ่ ูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะกำหนดในกรณีขอ้ มูลไม่ตรงกัน บริษทั ฯ จะถือว่ำ
สมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นข้อมูลทีถ่ กู ต้องนำยทะเบียนมีหน้ำทีจ่ ะต้องออกใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทฝ่ี ำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และ
จะต้องลงชื่อศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธินนั้ และบริษทั ฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิตำมแบบทีน่ ำยทะเบียนกำหนด
ให้แก่ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
นำยทะเบียนมีหน้ำทีต่ ำมสัญญำกำรแต่งตัง้ นำยทะเบียนทีจ่ ะต้องจัดทำและเก็บรักษำสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดจะมีกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้
รองรับของบริษทั ฯ หรือจนกว่ำครบกำหนดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล ้วแต่กรณี)
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรื อข้อผิดพลาดใน
รายละเอียดในการบันทึกในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิและนายทะเบียนจะ
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนาย
ทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยจะทาการแจ้งให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันนับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลงนายทะเบียนของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ

การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้ สิทธิ
(1) เมือ่ มีกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหุน้ หรือกำรแบ่งแยกหุน้ ทีไ่ ด้ออกแล้ว
ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ จะปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิอนั เป็ นผลมำจำกกำรรวม หรือกำรแบ่งแยกหุน้ สำมัญทีอ่ อกแล้วของบริษทั ฯ โดยจะมีผลบังคับ
ทันที นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้มกี ำรจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ กับกระทรวงพำณิชย์
-

รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 = Price 0 x Par 1
Par 0

-

อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 =

โดยที่

Ratio 0 x Par 0
Par 1

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Par 1

คือ มูลค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ สำมัญหลังกำรเปลีย่ นแปลง

Par 0

คือ มูลค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ สำมัญก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

(2) เมือ่ บริษทั ฯ เสนอขำยหุน้ ทีอ่ อกใหม่ใดๆ ในรำคำทีต่ ำ่ กว่ำร้อยละ 90 ของรำคำหุน้ ทีค่ ำนวณได้ตำมวิธกี ำรทีใ่ ช้รำคำตลำดใน
ขณะเสนอขำยหุน้ นัน้ หรือรำคำตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุน้ นัน้
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกทีผ่ ูถ้ อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญที่
ออกใหม่ (วันแรกทีป่ ระกำศขึ้นเครื่องหมำย XR) สำหรับกรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้ผูถ้ อื หุน้ เดิม (RightsIssue)และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำย
หุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่แก่ประชำชนทัวไป
่ และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล ้วแต่กรณี
โดยทีร่ ำคำเฉลีย่ ต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ คำนวณได้จำกจำนวนเงินทัง้ สิ้นทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั จำกกำรเสนอขำยหุน้ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้นจำกกำรเสนอขำยหุน้ หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทัง้ สิ้นทีอ่ อกใหม่ในครัง้ นัน้
“รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ”ได้กำหนดไว้เท่ำกับ “รำคำตลำดเฉลีย่ ถ่วงนำ้ หนักต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ” โดยที่ “รำคำตลำดเฉลีย่
ถ่วงนำ้ หนักต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื้อขำยหุน้ สำมัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ทีท่ ำ
กำรซื้อขำยทัง้ หมดในตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 5 วันทำกำร (วันทีเ่ ปิ ดทำกำรซื้อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันทีใ่ ช้ใน
กำรคำนวณ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ” ทีเ่ หมำะสมได้ บริษทั ฯจะกำหนดรำคำยุตธิ รรมเพือ่ ใช้ในกำรคำนวณแทน
“วันทีใ่ ช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกทีผ่ ูถ้ อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ สำหรับกรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้กบั

ผูถ้ อื หุน้ เดิม (วันแรกทีข่ ้นึ เครื่องหมำย XR) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่แก่ ประชำชนทัวไปส
่ ำหรับกรณีทเ่ี ป็ นกำร
เสนอขำยต่อประชำชนทัวไป
่ และ/หรือ กรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัดแล ้วแต่กรณี
อนึ่ง ในกรณีทม่ี กี ำรเสนอขำยหุน้ สำมัญพร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้เงือ่ นไขทีต่ อ้ งจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้รำคำ
เสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำสุทธิถวั เฉลีย่ ถ่วงนำ้ หนักของหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่มำใช้ในกำรคำนวณ แต่ในกรณีทก่ี ำร
เสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใต้เงือ่ นไขทีจ่ ะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพำะรำคำเสนอขำยทีต่ ำ่ กว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำด
ต่อหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ” มำคำนวณกำรเปลีย่ นแปลงเท่ำนัน้
-

รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 =

-

Price 0 x [ (AxMP)+BX ]
[ MP x (A + B) ]

อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 =

โดยที่

Ratio 0 x [ MP (A + B) ]
[ (A x MP)+BX ]

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
MP

คือ “รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ”

A

คือ จำนวนหุน้ สำมัญทีไ่ ด้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล ้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพือ่ สิทธิ
ในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ กรณีเสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ วัน
ก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ กรณีเสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ประชำชน
ทัวไป
่ และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล ้วแต่กรณี

B

คือ จำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ ทัง้ ทีเ่ สนอขำยแก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยแก่ประชำชน
ทัวไป
่ และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด

BX

คือ จำนวนเงินทีบ่ ริษทั ฯจะได้รบั ทัง้ สิ้นภำยหลังจำกกำรหักค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรเสนอขำยหุน้
สำมัญทีอ่ อกใหม่ ทัง้ ในกรณีกำรเสนอขำยให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิมและ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัวไป
่ และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด

(3) เมือ่ บริษทั ฯ เสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกใหม่โดยกำหนดรำคำหรือคำนวณรำคำของหุน้ ทีอ่ อกใหม่
เพือ่ รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว ตำ่ กว่ำร้อยละ 90 ของรำคำหุน้ ทีค่ ำนวณตำมวิธที ใ่ี ช้รำคำตลำด
ในขณะเสนอขำย
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิ และอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันที ตัง้ แต่วนั แรกทีผ่ ูซ้ ้อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั กำรใช้สทิ ธิในกำรจองซื้อ
หลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ใดๆ ทีใ่ ห้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญได้หรือให้สทิ ธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญ (วันแรกทีป่ ระกำศขึ้น
เครื่องหมำย XR)
สำหรับกรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้ผูถ้ อื หุน้ เดิม (Right issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ทีใ่ ห้สทิ ธิทจ่ี ะ
แปลงสภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญแก่ประชำชนทัวไป
่ และ/หรือ ทีเ่ ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล ้วแต่กรณี

รำคำเฉลีย่ ต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ คำนวณได้จำกจำนวนเงินทัง้ สิ้นทีจ่ ะได้รบั จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ใดๆ ทีม่ สี ทิ ธิ ในกำรแปลง
สภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญ รวมกับเงินทีจ่ ะได้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญนัน้ (ถ้ำมีกำรใช้สทิ ธิทงั้ หมด) หักด้วยค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้นจำก
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ หำรด้วยจำนวนหุน้ ทัง้ สิ้นทีต่ อ้ งออกใหม่ เพือ่ รองรับกำรใช้สทิ ธินนั้
“รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ” ซึง่ จะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ (ข) ข้ำงต้น
“วันทีใ่ ช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกทีผ่ ูถ้ อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ใดๆ ทีใ่ ห้สทิ ธิทจ่ี ะ
แปลงสภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญ สำหรับกรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม (วันแรกทีข่ ้นึ เครื่องหมำย XR) และ/
หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ทีใ่ ห้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญแก่ประชำชนทัวไป
่
สำหรับกรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวต่อประชำชนทัวไป
่ และ/หรือ ทีเ่ ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล ้วแต่กรณี
-

รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 =

-

Price 0 x [ (AxMP)+BX ]
[ MP x (A + B) ]

อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 =

โดยที่

Ratio 0 x [ MP (A+B) ]
[ (A x MP)+ BX ]

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
MP

คือ “รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ”

A

คือ จำนวนหุน้ สำมัญทีไ่ ด้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล ้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพือ่ กำร
จองซื้อหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ทม่ี สี ทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญได้ กรณีเสนอขำย
ให้ผูถ้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของระยะเวลำกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ใดๆ ที่
มีสทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญได้ต่อประชำชนทัวไป
่ และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด
แล ้วแต่กรณี

B

คือ จำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ เพือ่ รองรับกำรใช้สทิ ธิของหลักทรัพย์ใดๆ ทีม่ สี ทิ ธิทจ่ี ะแปลง
สภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญได้ หรือให้สทิ ธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญ ทีเ่ สนอขำยให้แก่ผูถ้ อื หุน้
เดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัวไป
่ และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล ้ว
แต่กรณี

BX

คือ จำนวนเงินทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ทัง้ สิ้นภำยหลังจำกกำรหักค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ใดๆ ทีม่ สี ทิ ธิในกำรแปลงสภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยได้ หรือให้สทิ ธิใน
กำรจองซื้อหุน้ สำมัญ ทีเ่ สนอขำยให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัวไป
่
และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัดรวมกับเงินทีจ่ ะได้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญ

(4) เมือ่ บริษทั ฯ จ่ำยปันผลทัง้ หมดหรือบำงส่วนเป็ นหุน้ ทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันที ตัง้ แต่วนั แรกทีผ่ ูซ้ ้อื หุน้ สำมัญไม่มสี ทิ ธิในกำรรับหุน้
ปันผล (วันแรกทีต่ ลำดหลักทรัพย์ข้นึ เครื่องหมำย XD)

-

รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 = Price 0 x A
[A+B]

-

อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 =

โดยที่

Ratio 0 x [ A + B ]
A

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
A

คือ จำนวนหุน้ สำมัญ ทีไ่ ด้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล ้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ สำมัญ
เพือ่ สิทธิกำรรับหุน้ ปันผล

B

คือ จำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ในรูปแบบของหุน้ ปันผล

(5) เมือ่ บริษทั ฯ จ่ำยเงินปันผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่ำอัตรำทีร่ ะบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลักหักภำษีเงินได้)
กำรคำนวณอัตรำร้อยละของเงินปันผลทีจ่ ่ำยให้กบั ผูถ้ อื หุน้ คำนวณโดยนำเงินปันผลทีจ่ ่ำยออกจริงในรอบระยะเวลำบัญชีใน
แต่ละปี ดงั กล่ำว (รวมเงินปันผลระหว่ำงกำล) หำรด้วยกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ของผลกำรดำเนินงำนตำมงบกำรเงินของ
รอบระยะเวลำบัญชีปีเดียวกัน กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันที ตัง้ แต่วนั แรกทีผ่ ูถ้ อื หุน้
สำมัญไม่มสี ทิ ธิในกำรรับเงินปันผลนัน้ (วันแรกทีข่ ้นึ เครื่องหมำย XD)
-

รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 =

-

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

อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 =

โดยที่

Ratio 0 x MP
[ MP - (D - R) ]

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
MP

คือ “รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ”

D

คือ เงินปันผลต่อหุน้ ทีจ่ ่ำยจริงแก่ผูถ้ อื หุน้

R

คือ เงินปันผลต่อหุน้ ทีจ่ ่ำยหำกนำกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ในอัตรำร้อยละ 50 มำคำนวณ
จำกจำนวนหุน้ ทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปันผล

“รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ” ซึง่ จะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ (ข) ข้ำงต้น

“วันทีใ่ ช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกทีผ่ ูซ้ ้อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในเงินปันผล
(6) เมือ่ มีกรณีอน่ื ใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ (ก) ถึง (จ) ทีท่ ำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทีผ่ ูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รบั เมือ่ มีกำร
ใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่ำเดิม
ให้บริษทั ฯ พิจำรณำ เพือ่ กำหนดกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่อย่ำงเป็ นธรรม และไม่ทำให้
สิทธิของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่ำเดิม โดยให้ถอื ว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้ เป็ นทีส่ ุด

ระยะเวลาห้ ามจาหน่ ายหุ้น (ถ้ ามี)

-

อื่น ๆ ทีส่ าคัญ (ถ้ ามี)
ทีป่ รึกษาทางการเงิน (ถ้ ามี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

จัดทาโดย
(นาย กฤช เอทเตอร์)

