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เลขท่ี: 2558-009   
 
วนัท่ี 9 มีนาคม 2558 
 

เรียน  ท่านกรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง  แจ้งมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังที ่3/2558 
 
เอกสารแนบ 1) แบบรายงานการเพิม่ทุน (แบบ 53-4) 

2) รายละเอยีดเบือ้งต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง 
จํากดั (มหาชน)  

 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบถึงมติต่างๆ ของท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2558 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัศุกร์ท่ี 6 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ สาํนกังานจด
ทะเบียนของบริษทัฯ (“ท่ีประชุมฯ”) โดยไดมี้มติอนุมติั ซ่ึงวาระท่ีสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี                                                                                   
 

1.  ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพือ่อนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก
จาํนวน 571,736,330 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน  571,736,330 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากเดิมท่ีมี
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,039,520,600 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,039,520,600 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท ดงันั้น ทุนจดทะเบียนใหม่จะเป็นจาํนวน 1,611,256,930 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,611,256,930 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) เอกสารแนบ 1 
 
2.    ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพือ่อนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,611,256,930 บาท (หน่ึงพนัหกร้อยสิบเอด็ลา้นสองแสนหา้หม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบบาท) 
แบ่งเป็น 1,611,256,930 หุน้ (หน่ึงพนัหกร้อยสิบเอด็ลา้นสองแสนหา้หม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบหุน้)  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ   1    บาท.(หน่ึงบาท) โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั 1,611,256,930 หุน้ (หน่ึงพนัหกร้อยสิบเอด็ลา้นสองแสนหา้หม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ             -                  หุน้ (             -                  หุน้)” 
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3.  ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพือ่อนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนของบริษทัฯ จาํนวน  571,736,330 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

(1) การเสนอหุ้นใหม่แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิตามสัดส่วน (“Right Offering”) 
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 519,760,300 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1  บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ   

บริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม (“Right Offering”) ในอตัราจดัสรร 2 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทุนโดยเสนอ
ขายในราคาหุน้ละ 4 บาท เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง  

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจจองซ้ือหุ้นในส่วนท่ีเกินจาก
สดัส่วนการถือหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิม ( "การจองหุน้เกินสิทธิ") โดยหุน้ท่ีจองเกินสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีใชสิ้ทธิ
หลงัจากท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ทุกรายในรอบแรก เกณฑท่ี์ใชใ้นการจดัสรรหุน้การ
จองหุน้เกินสิทธิ มีดงัต่อไปน้ี 

 กรณหุ้ีนเหลอืเกนิกว่าจํานวนหุ้นจองเกนิสิทธิ 
 บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกคนท่ีไดแ้สดงความจาํนงในการจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิของตนและผูท่ี้ได้
จ่ายเงินราคาจองซ้ือหุน้ดงักล่าว 

 กรณหุ้ีนเหลอืน้อยกว่าจํานวนหุ้นจองเกนิสิทธิ 
(ก) ผูถื้อหุน้ท่ีไดแ้สดงความจาํนงในการจองซ้ือหุน้เกินกวา่สดัส่วนการถือหุน้ท่ีมีอยู ่ จะไดรั้บการจดัสรรหุน้จอง

เกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ (เศษของหุน้ท่ีจะไดม้าจากการคาํนวณใหปั้ดท้ิง) จาํนวนหุน้ท่ีจะ
ไดรั้บการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีจองเกินสิทธิจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีจองซ้ือและไดช้าํระเงิน 

(ข) จาํนวนหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรตาม (ก) จะไดรั้บการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ แก่ผูถื้อหุน้ท่ี
จองเกินสิทธิซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการจดัสรรเตม็จาํนวนท่ีตอ้งการ (เศษของจาํนวนหุน้ท่ีไดม้าจากการคาํนวณใหปั้ด
ท้ิง) จาํนวนหุน้ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีจองเกินสิทธิจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีจองซ้ือและชาํระเงิน 
สาํหรับขั้นตอนการจดัสรรตามขอ้ (ข) น้ี บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้ส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซ่ึงแสดงความจาํนง
จองซ้ือเกินสดัส่วนตามสดัส่วนการถือหุน้จนกวา่จะหมด หรือจนกวา่จะไม่สามารถจดัสรรส่วนท่ีเหลือได้
เน่ืองจากเหลือเศษหุน้ หรือจนกวา่จะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้ดงักล่าวอีกต่อไป 
 

 ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม บริษทัฯ จะยกเลิกหุน้สามญัท่ีเหลืออยูแ่ละลด
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
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 (2)  การออกใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ รุ่นที ่1 (PSL-W1) 
 
 การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 51,976,030 หุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในการ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือและชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนใน
อตัราส่วน 10 หุน้สามญัใหม่ต่อ 1 หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 (10:1) เศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
ไดม้าจากการคาํนวณจะถูกปัดท้ิง ผูถื้อหุน้จะตอ้งใชสิ้ทธิในการจองซ้ือและชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน จึงจะไดรั้บ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 ตามสดัส่วนในคราวเดียวกนั 
 รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง 
จาํกดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 
 
 นอกจากนั้น ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการมอบอาํนาจ
ใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกดั) อาํนาจ
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 การกาํหนดวนัจองซ้ือและการชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนสําหรับผูถื้อหุ้นเดิม ซ่ึงรวมถึงใบสําคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 และการ
จดัสรรหุน้เพิ่มทุนท่ีเหลือซ่ึงรวมถึงใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 ตามมติของผูถื้อหุน้ 

 การกาํหนดวนัท่ีและรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน (Record Date) และกาํหนดวนัปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 ดาํเนินการใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจาํเป็นไดต้ามท่ีเห็นสมควร เพื่อใหก้ารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน 
และ/หรือ จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 ดงักล่าวสาํเร็จลุล่วง ตามท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ และ 

 การมอบหมายใหแ้ก่บุคคลใดท่ีจะดาํเนินการในเร่ืองแบบฟอร์ม กาํหนดการจองซ้ือหุน้ การประกาศหรือการ
จดัทาํเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนซ่ึงรวมถึงใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 ของบริษทัฯ ใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  การลงทะเบียนของเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ละติดต่อประสานงานกบั
และติดต่อเจา้หนา้ท่ีหรือผูแ้ทนของหน่วยงานใดๆ 
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4. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัใหเ้รียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ในวนัศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. 
ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 
วาระท่ี 1. เพื่อพิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 วาระท่ี 2. เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ 
 วาระท่ี 3. เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ โดยการเสนอแก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม

สดัส่วน (“Right Offering”) และการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 
 
5. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติักาํหนดใหว้นัท่ี 23 มีนาคม 2558 เป็นวนัท่ีกาํหนดสิทธิใหผู้ถื้อหุน้ (“Record Date”) ท่ีมี

สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 น้ี และกาํหนดปิดสมุดทะเบียนหุน้ในวนัท่ี 24 มีนาคม 
2558 เพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
 
จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั )มหาชน(  

 
 

___________________________________  ____________________________________ 
                      (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)         (นายคูชรู คาลี วาเดีย) 
                                  กรรมการผูจ้ดัการ                 กรรมการ 
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เอกสารแนบ 1 

แบบรายงานการเพิม่ทุน (F 53-4) 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) 

วนัที ่ 9 มีนาคม 2558 
 

ขา้พเจา้บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ัง
ท่ี 3/2558 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัศุกร์ท่ี 6 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุน / จดัสรรหุน้
เพิ่มทุน ดงัต่อไปน้ี 

 

1.   การเพิม่ทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 1,039,520,600 บาท เป็น 

1,611,256,930 บาท โดยออกหุ้นสามญั จาํนวน 571,736,330 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวม 571,736,330 บาท 
โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 
 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั 571,736,330 1.00 571,736,330 
          การใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ - - - 
  แบบมอบอาํนาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

 
2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
 2.1  แบบกาํหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 
(หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และชําระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม ไม่เกิน 
519,760,300 

2 หุน้สามญัเดิม : 1 
หุน้สามญัเพิ่มทุน

ตามสิทธิ 

4.00  จะกาํหนดโดยคณะ
กรรมการบริหาร 

โปรดดู
หมายเหตุ ก 

      
ประชาชน - - - - - 
บุคคลใด ๆ  - - - - - 
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัของ 
บริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W1) 

ไม่เกิน 
51,976,030 

โปรดดูหมายเหตุ ข 0.00 จะกาํหนดโดยคณะ
กรรมการบริหาร 

โปรดดู
หมายเหตุ ข 
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หมายเหตุ ก 
 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 519,760,300 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1  บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในอตัราจดัสรร 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยเสนอขายในราคา
หุน้ละ 4 บาท เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง 

 ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ผูถื้อหุ้นอาจจองซ้ือหุน้ในส่วนท่ีเกิน
จากสัดส่วนการถือหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิม ( "หุน้จองเกินสิทธิ") โดยหุน้จองเกินสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีใชสิ้ทธิ
หลงัจากท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ทุกรายในรอบแรก เกณฑท่ี์ใชใ้นการจดัสรรหุน้จอง
เกินสิทธิ มีดงัน้ี 

 กรณหุ้ีนเหลอืเกนิกว่าจํานวนหุ้นจองเกนิสิทธิ 
  บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกคนท่ีไดแ้สดงความจาํนงในการจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิของตนและผูท่ี้
ไดจ่้ายเงินราคาจองซ้ือหุน้ดงักล่าว 

 กรณหุ้ีนเหลอืน้อยกว่าจํานวนหุ้นจองเกนิสิทธิ 
(ก) ผูถื้อหุน้ท่ีไดแ้สดงความจาํนงในการจองซ้ือหุน้เกินกวา่สดัส่วนการถือหุน้ท่ีมีอยู ่ จะไดรั้บการจดัสรรหุน้จอง

เกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ (เศษของหุน้ท่ีจะไดม้าจากการคาํนวณใหปั้ดท้ิง) จาํนวนหุน้ท่ีจะ
ไดรั้บการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีจองเกินสิทธิจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีจองซ้ือและไดช้าํระเงิน 

(ข) จาํนวนหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรตาม (ก) จะไดรั้บการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ แก่ผูถื้อหุน้ท่ี
จองเกินสิทธิซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการจดัสรรเตม็จาํนวนท่ีตอ้งการ (เศษของจาํนวนหุน้ท่ีไดม้าจากการคาํนวณใหปั้ด
ท้ิง) จาํนวนหุน้ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีจองเกินสิทธิจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีจองซ้ือและชาํระเงิน 
สาํหรับขั้นตอนการจดัสรรตามขอ้ (ข) น้ี บริษทัฯ จะจดัสรรหุน้ส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซ่ึงแสดงความจาํนง
จองซ้ือเกินสดัส่วนตามสดัส่วนการถือหุน้จนกวา่จะหมด หรือจนกวา่จะไม่สามารถจดัสรรส่วนท่ีเหลือได้
เน่ืองจากเหลือเศษหุน้ หรือจนกวา่จะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้ดงักล่าวอีกต่อไป 
 
ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเหลือจากการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม บริษทัฯ จะยกเลิกหุน้สามญัท่ีเหลืออยูแ่ละลดทุน

จดทะเบียนของบริษทัฯ 
 

หมายเหตุ ข 
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 51,976,030 หุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิใน

การซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (PSL-W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนในอตัราส่วน 10 หุน้
สามญัใหม่ต่อ 1 หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 (10:1) เศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดม้าจากการ
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คาํนวณจะถูกปัดท้ิง ผูถื้อหุน้จะตอ้งใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน จึงจะไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 
ตามสดัส่วนในคราวเดียวกนั 
 
การมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงรวมถึง (แต่
ไม่จาํกดั) อาํนาจต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 การกาํหนดวนัจองซ้ือและการชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนสําหรับผูถื้อหุ้นเดิม ซ่ึงรวมถึงใบสําคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 และการ
จดัสรรหุน้เพิ่มทุนท่ีเหลือซ่ึงรวมถึงใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 ตามมติของผูถื้อหุน้ 

 การกาํหนดวนัท่ีและรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน (Record Date) และกาํหนดวนัปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 ดาํเนินการใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจาํเป็นไดต้ามท่ีเห็นสมควร เพื่อใหก้ารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน 
และ/หรือ จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 ดงักล่าวสาํเร็จลุล่วง และ 

 การมอบหมายใหแ้ก่บุคคลใดท่ีจะดาํเนินการในเร่ืองแบบฟอร์ม กาํหนดการจองซ้ือหุน้ การประกาศหรือการ
จดัทาํเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนซ่ึงรวมถึงใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 ของบริษทัฯ ใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  การลงทะเบียนของเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ละติดต่อประสานงานกบั
และติดต่อเจา้หนา้ท่ีหรือผูแ้ทนของหน่วยงานใดๆ 

 

 2.1.1 การดาํเนินการของบริษทักรณีท่ีมีเศษของหุน้  

 
 ในกรณีท่ีมีเศษหุน้คงเหลือจากการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เกินกวา่สิทธิของตนใหปั้ดเศษหุน้ดงักล่าวท้ิง 

 

  2.2  แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate)  -ไม่มี- 
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    3. กาํหนดวนัประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นเพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

กาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ในวนัศุกร์ท่ี 10  เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบุษราคมั 
โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 
โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (“Record Date”) ในวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 และใหร้วบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 (วนัทาํการถดัจาก
วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้) 

 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเงือ่นไข การขออนุญาต (ถา้มี)         

4.1 บริษทัฯจะจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บริษทัฯ จะดาํเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อนาํหุน้สามญัเพิ่มทุนและใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย 

 

  5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ 
 ตามแผนการเดิมของบริษทัฯ นั้น การจดัหาแหล่งเงินทุนสาํหรับชาํระราคาเรือตามสญัญาสัง่ต่อเรือท่ีบริษทัฯ ไดส้ัง่
ต่อไปซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการต่อสร้างท่ีอู่ต่อเรือสามแห่งในประเทศจีน จะมาจากสองส่วน กล่าวคือ ส่วนเงินกูธ้นาคาร
และส่วนเงินสดของบริษทัฯ ทั้งน้ี สาํหรับส่วนเงินกูธ้นาคารนั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัหาเงินกูส้าํหรับเรือสัง่ต่อส่วนใหญ่แลว้
และบางส่วนอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัธนาคารหลายแห่งซ่ึงไดเ้สนอปล่อยกูใ้หก้บับริษทัฯ ซ่ึงคาดวา่บริษทัฯ จะเขา้ทาํ
สญัญาเงินกูส้าํหรับเรือสัง่ต่อท่ีเหลือไดอ้ยา่งไม่ยุง่ยาก อยา่งไรกต็าม สาํหรับส่วนท่ีจะตอ้งมาจากเงินสดของบริษทัฯนั้น 
ตามแผนการเดิมจะมาจากเงินสดส่วนเกินจากการจาํหน่ายเรือบางลาํท่ีเหมาะสมในกองเรือของบริษทัฯ  แต่เน่ืองจาก
สภาพตลาดเรือเทกองท่ีตกตํ่า ทาํใหแ้ผนการจาํหน่ายเรือดงักล่าวไดล่้าชา้ออกไป และเน่ืองจากสภาพตลาดท่ีตกตํ่าสุดใน
ประวติัการณ์ซ่ึงคาดวา่จะตกตํ่าต่อไปอีกระยะหน่ึง บริษทัฯ จึงคาดวา่แผนการจาํหน่ายเรือดงักล่าวอาจล่าชา้ออกไปอีก 
ดงันั้น เพื่อทดแทนเงินสดส่วนท่ีขาดและเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ จะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขการชาํระเงินงวดตาม
สญัญาสัง่ต่อเรือไดอ้ยา่งไม่ยุง่ยากในระหวา่ง 12 เดือนขา้งหนา้ และเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินสาํหรับใชใ้นการ
ดาํเนินงานในภาวะท่ีตลาดตกตํ่าอยา่งมาก คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัการเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ ดงันั้น เงินทุนท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนจะใชช้าํระเงินงวดบางส่วนตามสญัญาสัง่ต่อเรือท่ีบริษทัฯ ไดส้ัง่ต่อไป และ
เพื่อทดแทนเงินสดส่วนท่ีขาดในการดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงเป็นเงินสาํรองสาํหรับชาํระคืนเงินกู ้
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6. ประโยชน์ทีบ่ริษทัจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
การเพ่ิมทุนจะช่วยใหบ้ริษทัฯ มีสถานะทางการเงินท่ีแขง็เกร็งข้ึน และเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน อีกทั้งยงั

ช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขการชาํระเงินงวดตามสญัญาสัง่ต่อเรือไดอ้ยา่งไม่ยุง่ยาก  รวมถึงช่วยใหส้ามารถ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆตามสัญญาเงินกูก้บัธนาคารได ้

 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 7.1 นโยบายเงินปันผล  
 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจาํปีไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 25  ของผลกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีและสาํรองตาม

กฎหมาย 
 
 7.2 ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตั้งแต่ผูจ้องซ้ือหุน้เพิ่มทุน

ดงักล่าวไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  และผูจ้องซ้ือหุน้เพิ่มทุนจะไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้
สามญัของบริษทัฯ PSL-W1 ตามสดัส่วน ซ่ึงจะเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถซ้ือขายได ้

 
  7.3 อ่ืน ๆ  
  –การเพ่ิมทุนโดยการเพ่ิมจาํนวนหุน้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลเชิงบวกต่อราคาหุน้
ของบริษทัฯ 
 

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ําเป็นสําหรับผู้ถอืหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมัตกิารเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่
ทุน 

   - ไม่มี – 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณทีีค่ณะกรรมการบริษทัมีมตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

  

ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนินการ วนั เดอืน ปี 

1 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2558 6 มีนาคม 2558 

2 วนัท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
1/2558 (Record Date) 

23 มีนาคม 2558 
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3 วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตาม มาตรา 225 
ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์  

24 มีนาคม 2558 

4 วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 10 เมษายน 2558 

5 วนัท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้มีสิทธิจองซ้ือ
หุน้เพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิ (Record Date) 

จะกาํหนดโดยคณะกรรมการบริหาร 

6 วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือ
หุน้เพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

จะกาํหนดโดยคณะกรรมการบริหาร 

7 วนัจองซ้ือและชาํระเงินค่าหุน้ จะกาํหนดโดยคณะกรรมการบริหาร 

  

 บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 

 
 

___________________________________  ____________________________________ 
             (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)         (นายคูชรู คาลี วาเดีย) 

                                    กรรมการผูจ้ดัการ                   กรรมการ 
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เอกสารแนบ 2 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) 

รายละเอยีดเบือ้งต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทัฯ  
 

ประเภทของ
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1   
(“PSL-W1” หรือ “ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) 

ชนิดของใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

วิธีการเสนอขาย ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ  รุ่นท่ี 1 จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดจ้องซ้ือ
และชาํระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัใหม่ต่อ 1 หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ   
เศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดม้าจากการคาํนวณจะถูกปัดท้ิง ผูถื้อหุน้จะตอ้งใชสิ้ทธิใน
การจองซ้ือและชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน โดยจะไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ PSL-W1 ตามสดัส่วน
ในคราวเดียวกนั โดยใหสิ้ทธิในการจองซ้ือแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ีบริษทักาํหนดใหเ้ป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) และวนัปิด
สมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี  
คณะกรรมการบริหารจะกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) และวนัปิดสมุดทะเบียน
ต่อไป 
 
ทั้งน้ี หากผูถื้อหุน้มีความประสงคใ์นการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนในอตัราท่ีนอ้ยกวา่หรือมากกวา่
สิทธิท่ีพึงไดรั้บตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม ผูถื้อหุน้จะไดรั้บสิทธิในการซ้ือหน่วยใบสาํคญัแสดง
สิทธิตามสดัส่วนท่ีลดและเพ่ิม  
 
อน่ึง ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญั
เพ่ิมทุนตามสดัส่วน โดยไม่สามารถเลือกท่ีจะใชสิ้ทธิจองซ้ืออยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้ไม่วา่จะเป็นการ
จองซ้ือตามจาํนวนสิทธิ นอ้ยกวา่สิทธิ หรือเกินกวา่สิทธิ 
 
สาํหรับรายละเอียดการใชสิ้ทธิจองซ้ือ และเง่ือนไขท่ีจาํเป็นอ่ืน ใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือหรือ
บุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดต่อไป 
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จาํนวนใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีเสนอ 

ไม่เกิน 51,976,030 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย 

0 บาท )ศูนยบ์าท(  

อายขุองใบสาํคญั
แสดงสิทธิ  

ไม่เกิน 3 ปี (36 เดือน) นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังแรก 

วนัส้ินสุดของการ
ใชสิ้ทธิ 

คณะกรรมการบริหารจะกาํหนดต่อไป 

จาํนวนหุน้ท่ีออก
เพื่อรองรับ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

ไม่เกิน 51,976,030 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ (เวน้แต่จะมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญั 

17.50 บาทต่อหุน้ )เวน้แต่จะมีการปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ(  

วนัท่ีออกใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผูมี้
อาํนาจในการกาํหนดภายหลงัจากไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ระยะเวลาเสนอ
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทัฯ จะเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิควบคู่กบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน (“Right 
Offering”) โดยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน 
 
ทั้งน้ี  คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผูมี้
อาํนาจในการกาํหนดระยะเวลาเสนอใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ระยะเวลาและ
เง่ือนไขการใช้
สิทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยทุกๆ            
ไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน หลงัจากครบรอบปีท่ี
สองของการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ จนถึงวนัหมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ (“วนักาํหนดใช้
สิทธิ”) 
วนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ (PSL-W1) ครบกาํหนด หากในกรณี
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัหยดุทาํการใหเ้ล่ือนวนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าวเป็นวนั
ทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าว 
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ทั้งน้ี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อน
ครบกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ตลาดรองของ
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทัฯ จะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ตลาดรองของหุน้
สามญัท่ีเกิดจาก
การใชสิ้ทธิ 

บริษทัฯ จะนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้กาํหนดกรณีท่ีมี
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิเหลืออยู ่

บริษทัฯ จะดาํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูท่ ั้งจาํนวน 

ผลกระทบต่อผูถื้อ
หุน้ 

1. หุน้สามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและไดรั้บ
ผลประโยชนอ์นัพึงไดเ้สมือนหุน้สามญัเดิมท่ีออกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าของบริษทัฯ ทุกประการ 
โดยสิทธิใดๆ ท่ีจะไดรั้บจากการเป็นผูถื้อหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิจะเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ใหม่ ซ่ึงปรากฎรายช่ือผูถื้อหุน้
สามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 
2. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้จะพิจารณาบนสมมติฐานโดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
 
กรณีท่ี 1  ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ทั้งจาํนวน 
 
กรณีท่ี 2 บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่เป็นผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ทั้ง
จาํนวน (ผูถื้อหุน้เดิมขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งจาํนวน) 
 
1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) 

กรณีท่ี 1 เท่ากบัศูนย ์(ไม่มีผลกระทบ) 
กรณีท่ี 2 ไม่เกินร้อยละ 3.23 
Control Dilution = Qw/ (Q0 + QRO + Qw) 
Q0= จาํนวนหุน้สามญัท่ีมีอยูเ่ดิมเท่ากบั 1,039,520,600 หุน้ 
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QRO  = จาํนวนหุน้สามญัใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเท่ากบั 
519,760,300 หุน้ 
Qw  = จาํนวนหุน้สามญัใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน
ซ่ึงเท่ากบั 51,976,030 หุน้ 

2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution) 
กรณีท่ี 1 เท่ากบัศูนย ์(ไม่มีผลกระทบ) 
กรณีท่ี 2 ไม่เกินร้อยละ 3.23 

 
3) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 
ทั้งกรณีท่ี 1 และ 2 ไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุน้ เน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญัท่ี 17.50 บาทต่อหุน้นั้นสูงกวา่ราคาตลาดท่ี 16.97 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นราคาตลาดถวั
เฉล่ียของหุน้บริษทัฯในช่วง 7 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2558 ซ่ึง
ไดจ้ดัข้ึนในวนัศุกร์ท่ี 6 มีนาคม 2558 (กล่าวคือ ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 5 
มีนาคม 2558 – ขอ้มูลจากระบบ SETSMART) 

 
เง่ือนไขอ่ืนๆ ใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผูมี้

อาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ รวมถึงการ
เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งดาํเนินการต่าง ๆ อนัจาํเป็น 
และสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิใน
คร้ังน้ี ซ่ึงรวมถึงการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ และหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิดงักล่าว เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

นายทะเบียน
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ )ประเทศไทย (จาํกดั  

 
 


