
บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน)  

รายละเอยีดเบ้ืองต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของ 
บริษทั ผลธัญญะจ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1 (PHOL-W1) 

ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผู้จองซ้ือและได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทั 
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วน 

ประเภทหลกัทรัพย ์ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 1 (“PHOL-W1”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัชนิดระบุช่ือผูถื้อและ 
โอนเปล่ียนมือได ้

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี
ออกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 40,499,996หน่วย 

จ านวนหุ้นสามัญท่ีส ารองไว้
เ พ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 40,499,996 หุน้ 

ลกัษณะการจดัสรร เป็นการจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือและได้รับการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ใน
อตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน (Rights Offering) ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
(ในกรณีมีเศษใหปั้ดเศษท้ิง) ทั้งน้ี บริษทัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัท่ี
มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนพร้อมใบส าคญัแสดงสิทธิ ในคร้ังน้ี ในวนัท่ี 6 
กนัยายน 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 
7 กนัยายน 2559 (Book Closing) 

ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

ไม่คิดมูลค่า 

อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1  หุ้นสามญัใหม่ (เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนด) 

ราคาการใชสิ้ทธิ 3 บาทต่อหุน้ (มูลค่าท่ีตราไว ้1.00 บาท) (เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีก าหนด) 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ และ
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัไดต้ามจ านวนท่ี
ไดรั้บการจดัสรรจากบริษทัต่อเม่ือครบระยะเวลา 6 (หก) เดือนนบัจากวนัท่ีบริษทั

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
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บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน)  

ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยก าหนดการใชสิ้ทธิทุก ๆ 6 
(หก) เดือน  ตลอดอายุใบส าคัญแสดงสิทธินับแต่วนัใช้สิทธิคร้ังแรก (โดย
คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้  าหนดวนัใช้สิทธิ) 
(รายละเอียดวันก าหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการใช้สิทธิเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ผล
ธญัญะ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (“PHOL-W1”)) 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านง
ในการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษัทจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษัทภายใน
ระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. 
ถึง 16.00 น. ยกเวน้กรณีแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิไดภ้ายใน 15 วนัท าการก่อนวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

วิธีการและเง่ือนไขการใชสิ้ทธิ บริษทัจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิในการซ้ือหุ้น
สามญัตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ  เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง
ดงัต่อไปน้ี  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิไม่ใหน้อ้ยไปกวา่เดิม 

(1) เม่ือบริษทั เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัอนัเป็น
ผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน้สามญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทั 
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบั
ทนัทีนบัตั้งแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั
ของบริษทั 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี

Price 1 =   Price 0[Par1] 
[Par0] 

2.  อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี
Ratio 1 = Ratio 0[Par0] 

[Par1] 

โดยท่ี 
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บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน)  

Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Par1 คือ มูลค่าท่ีตราไวใ้หม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Par0 คือ มูลค่าท่ีตราไวเ้ดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

(2) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ
ราคาหุน้ท่ีค านวณไดต้ามวิธีการท่ีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นั้น
หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้นั้น 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผล
บงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการ
จองซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ประกาศ
ข้ึนเคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหผู้ถื้อหุ้น
เดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัท่ี
ออกใหม่กรณีท่ีเป็นการออกและเสนอขายแก่ประชาชนและนัก
ลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่พร้อมกัน
มากกว่าหน่ึงราคา ในการเสนอขายในเง่ือนไขท่ีจะต้องจองซ้ือ
ดว้ยกัน ให้น าจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาค านวณ
ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอ
ขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั 
ใหน้ าจ านวนหุน้และราคาเสนอขายท่ีต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” มาค านวณราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้
สามญัท่ีออกใหม่เท่านั้น 

ราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ค านวณไดจ้ากจ านวนเงิน
ทั้งส้ินท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นหักค่าใช้จ่ายในการ
เสนอขายหลกัทรัพยห์ารดว้ยจ านวนหุน้สามญัทั้งส้ินท่ีออกใหม่ใน
คร้ังนั้น 
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บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน)  

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” หมายถึง ราคาตลาดตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาว่า การ
เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ในคร้ังนั้น มีลกัษณะเขา้ข่ายเป็น
การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการ
ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2 (2) ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ท่ี สจ. 39/2551 เร่ือง การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรัพย์
และการก าหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุน้ท่ีออก
ใหม่ในราคาต ่า ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งท่ีจะมีการ
แก ้ไขเพ่ิมเติมหรือใชแ้ทนในอนาคต) 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” 
เน่ืองจากหุ้นสามญัของ บริษทัไม่มีการซ้ือขายในช่วงเวลาดงักล่าว
บริษทัจะท าการก าหนดราคายติุธรรมเพ่ือใชใ้นการค านวณแทน 

“ราคายติุธรรม” หมายถึงราคาท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ี
ส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี
Price 1 = Price 0[ (A2x MP) + B2X ] 

 [ MP (A2 + B2)] 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี
Ratio 1 = Ratio 0[ MP (A2 + B2)] 

             [(A2 x MP) +B2X ] 

 โดยท่ี 
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั 
A2 คือ จ านวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกช าระเต็มมูลค่า

แลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เพ่ือสิทธิใน
การจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้น
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สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของ
การเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้น
สามญัให้แก่ประชาชนและนกัลงทุนทัว่ไปและ/หรือ
กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
แลว้แต่กรณี 

B2 คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขายแก่ผู ้
ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนัก
ลงทุนทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุน้สามญัให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

B2X คือ จ านวนเงินท่ีจะได้รับภายหลงัจากการหัก
ค่าใชจ่้าย (ถา้มี) จากการออกหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีมี
การเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิมและ /หรือเสนอขายแก่
ประชาชนและนักลงทุนทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอ
ขายหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

(3) เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯท่ีออก
ใหม่โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ
หุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าว ต ่ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาหุ้นท่ีค านวณตามวิธีท่ีใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯนั้น 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผล
บงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการ
จองซ้ือหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์
ประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหผู้ ้
ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
หรือให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัแก่ประชาชนและนักลงทุนทัว่ไป
และ/หรือกรณีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ค านวณไดจ้ากจ านวน
เงินท่ีไดรั้บจากการออกหลกัทรัพยใ์ดๆท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้
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บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน)  

สามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัรวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการ
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัถา้
มีการใชสิ้ทธิทั้งหมด หารดว้ยจ านวนหุน้ทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือ
รองรับการใชสิ้ทธินั้น 

ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัและฐานของมูลค่าหุน้ท่ีตราไว้
ซ่ึงจะใชเ้ปรียบเทียบใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 
(2) ขา้งตน้ 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี
Price 1 = Price 0[ (A3x MP)+B3X ] 
                  [ MP (A3 + B3) ] 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี
Ratio 1 = Ratio 0[MP (A3+B3)] 

      [ (A3x MP)+B3X ] 

โดยท่ี 
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั 
A3 คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกช าระเต็มมูลค่า

แลว้ณวนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือการ
จองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลง
สภาพเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
กรณีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือก่อนวนั
แรกของระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออก
ใหม่ใดๆท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
หรือให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัต่อประชาชนและ
นักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจ ากัด 
แลว้แต่กรณี 

B3 คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการ
ใช้สิทธิของหลกัทรัพยใ์ดๆซ่ึงให้สิทธิท่ีจะแปลง
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บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน)  

สภาพเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ท่ีจะ เสนอขายให้แ ก่ผู ้ถื อ หุ้น เ ดิมและ /หรือ
ประชาชนและนกัลงทุนทัว่ไปและ/หรือบุคคลใน
วงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

B3X คือ จ านวนเงินท่ีบริษทัจะไดรั้บภายหลงัจากการ
หกัค่าใชจ่้าย (ถา้มี) จากการออกหลกัทรัพยใ์ดๆท่ี
ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิม
และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุน
ทัว่ไปและ/หรือบุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณีรวม
กบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็น
หุน้สามญัหรือซ้ือหุน้สามญั 

(4) เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบริษทั 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผล
บงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัไม่มีสิทธิในการรับหุ้น
ปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ข้ึนเคร่ืองหมาย XD) 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี
Price 1 = Price 0[     A1     ] 

 [ A1 + B1 ] 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี
Ratio 1 = Ratio 0[  A1 + B1  ] 

      [    A1    ] 

โดยท่ี 
Price 1 คือ     ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ     ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ     อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง      
Ratio 0 คือ     อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
A1 คือ     จ านวนหุ้นสามญัท่ีไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ 

ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้สามญัเพ่ือสิทธิใน
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บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน)  

การรับหุน้ปันผล 
B1 คือ     จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุ้น

สามญัปันผล 

(5) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิ
หลังหักภาษีเ งินได้ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทส าหรับการ
ด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ส าหรับงบการเงินเฉพาะของ
บริษทัตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 

การค านวณอัตราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กับผู ้ถือหุ้นให้
ค านวณโดยน าเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงในรอบระยะเวลาบญัชีในแต่
ละปีดงักล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล (ถา้มี)หารดว้ยก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษีเงินไดข้องผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีนั้น
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบั
ทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น 
(วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XD)  

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี
Price 1 = Price 0[ MP - (D - R)] 

               [       MP      ] 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี
Ratio 1 = Ratio 0[        MP        ] 

                [ MP - (D - R) ] 
โดยท่ี 
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP คือ   ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั 
D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายจริงแก่ผูถื้อหุน้ 
R         คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายหากน าก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 90 มาค านวณจากจ านวน
หุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
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บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน)  

ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัและฐานของมูลค่าท่ีตราไวซ่ึ้งจะ
ใชเ้ปรียบเทียบใหใ้ชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 
(2) ขา้งตน้ 

ค าวา่ “วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึงวนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ได้
รับสิทธิในเงินปันผล 

(6) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆอนัท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์ใดๆ อนัพึงไดโ้ดยท่ีเหตุการณ์ใดๆนั้นไม่ไดก้ าหนดอยู่ใน
ขอ้ (1) ถึง (5) ให ้บริษทัหรือบริษทัอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินของ
บริษทัข้ึนเพ่ือร่วมกนัพิจารณาก าหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ 
และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรมและไม่ท าให้ผู ้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิมโดยใหถื้อว่าผล
การพิจารณานั้นเป็นท่ีสุดและใหบ้ริษทัแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวทนัทีท่ีตอ้งท าใหมี้การปรับสิทธิ 

(7) การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตาม
ขอ้ (1) ถึง (6) เป็นอิสระต่อกันและจะค านวณการเปล่ียนแปลง
ตามล าดบัเหตุการณ์ต่างๆก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั “ราคาตลาดของหุน้
สามญัของบริษทั” ส าหรับกรณีท่ีเหตุการณ์ต่างๆเกิดข้ึนพร้อมกนัให้
ค านวณการเปล่ียนแปลงเรียงตามล าดบัดงัน้ีคือ (1) (5) (4) (2) (3) และ 
(6)โดยในแต่ละล าดบัคร้ังท่ีค านวณการเปล่ียนแปลง ให้คงสภาพของ
ราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหน่งและอตัราการใช้สิทธิเป็น
ทศนิยม 5 ต าแหน่งราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัซ่ึงจะใช้
เปรียบเทียบ ให้ใชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ (3) 
ขา้งตน้ 

(8) ในการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะปรับสิทธิโดยการปรับ
ราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ โดยไม่มีการปรับราคาใชสิ้ทธิควบคู่กบัการ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิ ทั้งน้ี 
บริษทัจะจดัใหมี้การออกหุน้ใหม่เพ่ิมเติมรองรับการเปล่ียนแปลงการใช้
สิทธิ เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

(9) การค านวณเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 
(1) ถึง (6) จะไม่มีการเปล่ียนแปลงซ่ึงท าใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึน
และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลงเวน้แต่กรณีการรวมหุ้นในกรณีท่ีหุ้น
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บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน)  

สามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิของการ
แสดงความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (ทศนิยม 5 ต าแหน่งของอตัรา
การใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง) ค านวณออกมาเป็นเศษของหุ้น 
ใหต้ดัเศษของหุน้นั้นท้ิงและหากราคาการใชสิ้ทธิหลงัการเปล่ียนแปลง 
(ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุน้สามญัในการแสดงความจ านง
การใชสิ้ทธิในรอบนั้นค านวณไดเ้ป็นเศษของบาท ให้ตดัเศษของบาท
ท้ิง 

(10) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจนเป็นผลท าให้ราคาการ
ใชสิ้ทธิใหม่ท่ีค านวณตามสูตรมีราคาต ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั 
(Par Value) ของบริษทั ใหใ้ชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั
เป็นราคาใชสิ้ทธิ และยงัใชอ้ตัราการใชสิ้ทธิตามท่ีก าหนดในขอ้ (1) ถึง 
(5) ต่อไป แลว้แต่กรณี 

(11) สถานภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีอยูร่ะหวา่งวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิแสดงความจ านงใชสิ้ทธิและวนัก่อนท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะรับจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้อนัเน่ืองจากการใชสิ้ทธิ จะมีสถานภาพและ
สิทธิเช่นเดียวกบัใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ียงัไม่ไดแ้สดงความจ านงใช้
สิทธิและสถานภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิจะส้ินสุดลงในวันท่ี
กระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใช้
สิทธินั้น 

(12) ในกรณีท่ีบริษทัมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ
ในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ไดด้ าเนินการน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์  ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดใ้ชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บการปรับสิทธิยอ้นหลงัโดย
บริษัทจะออกหุ้นสามัญใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ
โดยเร็วท่ีสุดตามจ านวนท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บหาก
ราคาท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบงัคบัใช ้โดยหุน้สามญัส่วนท่ีเพ่ิมใหม่อาจ
ไดรั้บชา้กว่าหุ้นสามญัท่ีไดรั้บก่อนหนา้น้ี แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการ นบั
จากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุน้) และภายใน 7 วนัท าการ
นบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุน้) 

(13) หุ้นสามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิ
และไดรั้บผลประโยชน์อนัพึงไดเ้หมือนหุ้นสามญัเดิมท่ีออกและเรียก
ช าระเต็มมูลค่าแลว้ของบริษทัทุกประการ เม่ือกระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บ
จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ของบริษทั 
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(14)  การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและ /หรืออัตราการใช้สิทธิตาม
เ ง่ือนไขท่ีได้ก าหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะด า เนินการแจ้งผลการ
เปล่ียนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตุผลท่ีตอ้งมี
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพย ์และนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิทราบ เพ่ือแจง้ราคาการ
ใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิท่ีก าหนดข้ึนมาใหม่ รวมทั้งขอ้เท็จจริงโดย
ย่อของสาเหตุท่ีมีการปรับสิทธิวิธีการค านวณและวนัท่ีการปรับสิทธิ
ดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั โดยจะแจง้การปรับสิทธิทนัที หรือก่อนวนัท่ีราคา
การใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราใช้สิทธิท่ีมีการเปล่ียนแปลงนั้นมีผลใช้
บงัคบั และบริษทัจะแจง้รายละเอียดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ
และ /หรืออัตราการใช้สิทธิผ่านส่ือการเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ (SET PORTAL) ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบ ตาม
เวลาและวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิน้ี 

เง่ือนไขอ่ืนๆ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอ านาจ
พิจารณา (1) ก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียด
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
PHOL-W1”) โดยไม่คิดมูลค่า (2) เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และ
หลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ซ่ึงรวมถึง
การติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานดงักล่าว
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ 
PHOL-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ และ (4) ด าเนินการอ่ืน
ใดอันจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 
ดงักล่าวไดทุ้กประการ 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

บริษทัจะยื่นค าขออนุญาตน าใบส าคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิด 
จากการใชสิ้ทธิ 

บริษทัจะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและ
เสนอขายในคร้ังน้ี เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ 
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ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นและการ
ค านวณสดัส่วนหุน้รองรับ 

รายละเอียดในเอกสารในหนา้ถดัไป 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (DilutionEffect) 

 ในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัมีการออกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งัน้ี
a. การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จ านวน

40,499,996 หุน้
b. การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออก

และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จ านวน 40,499,996 หน่วย และมีการ
ออกหุน้สามญัเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 จ านวน 40,499,996 หุน้

c. การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant จดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัจ านวน
8,000,000 หน่วย และมีการออกหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-
Warrant จ านวน 8,000,000 หุน้

 หุน้สามญัท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีจะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกบัหุน้สามญัของ
บริษทัท่ีออกไปก่อนหนา้น้ีทุกประการ

 นอกจากหุน้สามญัจ านวน 40,499,996 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) ท่ีไดจ้ดัสรรไวร้องรับการใชสิ้ทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม บริษทัอาจจะตอ้งเพ่ิมทุนข้ึนอีกเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในการใช้
สิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ

 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จากการออกและเสนอขายหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กรณีดงัต่อไปน้ี
กรณีที่ 1 ผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 

(Rights Offering) และใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ทั้งจ านวน อย่างไรก็ตามผูถื้อหุน้ท่ี
เป็นกรรมการหรือพนกังานท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant มิไดใ้ชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ทั้งจ านวน 

กรณีที่ 2 ผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 
(Rights Offering) แต่บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ทั้ง
จ านวน และผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกรรมการหรือพนกังานท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-
Warrant มิไดใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ทั้งจ านวน 

กรณีที่ 3 ผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 
(Rights Offering) และผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ทั้งจ านวน และผูถื้อหุน้ท่ี
เป็นกรรมการหรือพนักงานท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ทั้งจ านวน 
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1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
มีรายละเอียดการค านวณในแต่ละกรณีดงัน้ี

กรณีที่ 1 เท่ากบัศูนย ์เน่ืองจากผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนและใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 และกรรมการหรือพนกังานมิไดใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-
Warrant ท าใหผู้ถื้อหุน้ไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) จากการออก
และเสนอขายหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี

กรณีที่ 2 เท่ากบัร้อยละ 16.67
การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้

=
จ านวนหุ้นรองรับ PHOL-W1

จ านวนหุ้น paid-up +จ านวนหุ้น RO + จ านวนหุ้นรองรับ PHOL-W1

= 
40,499,996

161,999,986+40,499,996+40,499,996

=  ร้อยละ 16.67 
ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนพร้อมกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
และผูถื้อหุ้นเดิมมีการใชสิ้ทธิทั้งจ านวนแต่กรรมการหรือพนักงานท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-Warrant มิได้ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ทั้งจ านวน ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) เน่ืองจากเป็นการออกและเสนอขายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ อยา่งไรก็ตาม หากมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิโดยบุคคลอ่ืน
ท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทั้งจ านวนจะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมเท่ากบัร้อยละ 16.67 

กรณีที่ 3 หากผูถื้อหุน้เดิมไม่ไดเ้ป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิESOP-Warrant จะมีสดัส่วนการถือหุน้ลดลงเท่ากบัร้อยละ 3.19 
การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ 

= 
จ านวนหุ้นรองรับESOP

จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้น RO + จ านวนหุ้นรองรับ PHOL-W1 + จ านวนหุ้นรองรับ ESOP

= 
8,000,000

161,999,986+40,499,996+40,499,996+8,000,000

=  ร้อยละ 3.19 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 
(Rights Offering) และผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อผูถื้อ
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หุ้นเดิมท่ีมิไดเ้ป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant 
เท่ากบัร้อยละ 3.19 

2. ด้านการลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)

การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution) = 
(EPSก่อนการเสนอขาย- EPSหลงัการเสนอขาย)×100

EPSก่อนการเสนอขาย
Earning เท่ากบั 33.31 ลา้นบาทจากก าไรสุทธิของบริษทัจ านวน 4 ไตรมาสนบัตั้งแต่ไตร

มาส 2 ปี 2558 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2559 
EPS ก่อนการเสนอขาย เท่ากบั 0.21บาทต่อหุ้น Earning หารดว้ยจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 

161,999,986 หุน้ 
มีรายละเอียดการค านวณในแต่ละกรณีดงัน้ี 

กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 เท่ากบัร้อยละ 33.33 
EPS หลงัการเสนอขาย 

= 
Earning

จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้น RO + จ านวนหุ้นรองรับ PHOL-W1

= 
33,310,000

161,999,986+40,499,996+40,499,996

= 0.14 บาทต่อหุน้ 
การลดลงของส่วนแบ่งก าไร 

= 
(0.21-0.14)×100

0.21

= ร้อยละ 33.33 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งจ านวนและผูถื้อหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ไม่ว่า
เป็นผูถื้อหุ้นเดิมหรือบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ทั้งจ านวน แต่
กรรมการหรือพนกังานท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant มิไดใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ ESOP-Warrant ทั้งจ านวน จะมีผลกระทบดา้นส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้เท่ากบัร้อยละ 33.33 

กรณีที่ 3 เท่ากบัร้อยละ 35.46 
EPS หลงัการเสนอขาย 

= 
Earning

จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้น RO + จ านวนหุ้นรองรับ PHOL-W1 + จ านวนหุ้นรองรับ ESOP

= 
33,310,000

161,999,986+40,499,996+40,499,996+8,000,000
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= 0.13 บาทต่อหุน้ 

การลดลงของส่วนแบ่งก าไร 

= 
(0.21-0.13)×100

0.21

= ร้อยละ 35.46 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งจ านวนและผูถื้อหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ไม่ว่า
เป็นผูถื้อหุ้นเดิมหรือบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ทั้งจ านวน และ
กรรมการหรือพนักงานท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ ESOP-Warrant ทั้งจ านวน จะมีผลกระทบดา้นราคาเท่ากบัร้อยละ 35.46 

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

การลดลงของราคาตลาด = 
(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย-ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย)×100

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย เท่ากบั 3.94 บาทต่อหุน้ซ่ึงค านวณจากราคาปิดถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทั
ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ในช่วงระยะเวลา 14 วนัท าการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

มีรายละเอียดการค านวณในแต่ละกรณีดงัน้ี 

กรณีที่ 1และ กรณีที่ 2 เท่ากบัร้อยละ 12.18 
ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

=
 (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย×จ านวนหุ้น paid-up)+(ราคาRO×จ านวนหุ้น RO)+(ราคาใชสิ้ทธิ PHOL-W1×จ านวนหุ้นรองรับ PHOL-W1) 

จ านวนหุ้น paid-up+จ านวนหุ้น RO+จ านวนหุ้นรองรับ PHOL-W1

= 
 (3.94 ×161,999,986)+(2.00×40,499,996)+(3.00×40,499,996)

161,999,986 + 40,499,996 + 40,499,996

= 3.46 

การลดลงของราคาตลาด 

= 
(3.94- 3.46)×100

3.94
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= ร้อยละ 12.18 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งจ านวนและผูถื้อหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ไม่ว่า
เป็นผูถื้อหุ้นเดิมหรือบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ทั้งจ านวน แต่
กรรมการหรือพนกังานท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant มิไดใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ ESOP-Warrant ทั้งจ านวน จะมีผลกระทบดา้นราคาเท่ากบัร้อยละ 12.18 

กรณีที่ 3 เท่ากบัร้อยละ 12.55 
ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 
=

 (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย×จ านวนหุ้น paid-up)+(ราคาRO×จ านวนหุ้นRO)+(ราคาใชสิ้ทธิPHOL-W1×จ านวนหุ้นรองรับPHOL-W1)+(ราคาใชสิ้ทธิESOP×จ านวนหุ้นรองรับESOP) 

จ านวนหุ้น paid-up+จ านวนหุ้น RO+จ านวนหุ้นรองรับ PHOL-W1+จ านวนหุ้นรองรับ ESOP

= 
 (3.94 ×161,999,986)+(2.00×40,499,996)+(3.00×40,499,996)+(3.00×8,000,000)

161,999,986 + 40,499,996 + 40,499,996 + 8,000,000

= 3.45 

การลดลงของราคาตลาด 

= 
(3.94-3.45)×100

3.94

= ร้อยละ 12.55 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งจ านวนและผูถื้อหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ไม่ว่า
เป็นผูถื้อหุ้นเดิมหรือบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ทั้งจ านวน และ
กรรมการหรือพนักงานท่ีไดรั้บสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ ESOP-Warrant ทั้งจ านวน จะมีผลกระทบดา้นราคาเท่ากบัร้อยละ 12.55 
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รายละเอยีดการค านวณสัดส่วนหุ้นรองรับ 

สดัส่วนหุน้รองรับ 

= 
จ านวนหุ้นรองรับ PHOL-W1

จ านวนหุ้น paid-up +จ านวนหุ้น RO  

= 
40,499,996

161,999,986+40,499,996

= ร้อยละ 20.00 
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