-สรุปข้อสนเทศลักษณะ เงื่อนไข และสาระสาคัญใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ
บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (KWM-W1)
139,998,338 หน่วย
139,998,338 หุ้น
จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน)
(“บริ ษทั ”) ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ในอัตรำส่วน 3 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่คิดมูลค่ำ ตำมรำยชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค
จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ” หรื อ “KWM-W1”) ที่ปรำกฏใน
สมุดทะเบียนทะเบียนผูถ้ ือหุ้น โดยกำหนดให้วนั ที่ 27 พฤษภำคม 2564 เป็ นวัน
กำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ทั้งนี้ ภำยหลังกำรคำนวณสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ใน

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สิทธิ
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

กรณี ที่มีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวนบริ ษทั จะทำกำรยกเลิกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เหลือ
จำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมดังกล่ำวทั้งหมด
รำยชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิรำยใหญ่ ณ วันที่ 5 กรกฎำคม 2564 มีดงั นี้

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิรายใหญ่
ลาดับที่

รายชื่ อ

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ร้ อยละของใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ที่ ยื่ น จดทะเบี ย นใน
ครั้งนี้

1.

2.

กลุ่มนำมสกุล วนโกสุ ม
นำย เอกพันธ์ วนโกสุ ม
นำง วรนุช อิสริ ยธรรม
น.ส. ติยำภรณ์ วนโกสุ ม
นำย อุกฤษณ์ วนโกสุ ม
นำย ศิรประเสริ ฐ จีระพรประภำ

99,649,998
70,166,666
19,150,000
10,166,666
166,666
3,500,000

71.180
50.120
13.679
7.262
0.119
2.500

3.

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด

2,375,865

1.697

4.

นำย อุเทน พัฒนำนิผล

2,000,000

1.429

5.

นำย ณัฐพล ทรงสำยชลชัย

1,032,000

0.737

6.

นำย มำโนช ประสิ ทธิ์ล้ ำคำ

866,666

0.619

ลาดับที่

รายชื่ อ

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ร้ อยละของใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ที่ ยื่ น จดทะเบี ย นใน
ครั้งนี้

7.

นำงสำว นำฎนลิน กลัมพำกร

613,000

0.438

8.

นำย เจตน์ จิวจั ฉรำนุกูล

600,000

0.429

9.

นำง ชนิดำ คุณำกรสวัสดิ์

553,333

0.395

10.

นำย ประสิ ทธิ์ชยั แสงรุ่ ง

420,533

0.300

11.

อื่นๆ

28,386,943

20.276

139,998,338

100.00

รวม

การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
1. วันกำหนดใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ 4 ครั้ง ทั้งนี้ กำหนดกำรใช้สิทธิในวันที่ ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ มีอำยุครบ 2 ปี นับแต่วนั ที่ ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ คือวันที่ 5 กรกฎำคม 2564 โดยครั้ งที่ 1 จะใช้สิทธิ ในวันที่
4 มกรำคม 2565 ครั้งที่ 2 จะใช้สิทธิ ในวันที่ 4 กรกฎำคม 2565 ครั้งที่ 3 จะใช้สิทธิ ในวันที่ 4 มกรำคม 2566 ครั้งสุ ดท้ำย จะใช้
สิ ทธิ ในวันที่ 4 กรกฎำคม 2566 โดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะพ้นสภำพจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไปนับจำกวัน
ใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ำย
ทั้งนี้ ในกรณี ที่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทำกำร ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำว เป็ นวันทำกำร
สุ ดท้ำยก่อนหน้ำวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งดังกล่ำว
ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่เรี ยกให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิใช้สิทธิแปลงสภำพก่อนระยะเวลำกำหนด
2. กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิท้งั หมดหรื อแต่บำงส่วนเพื่อซื้อหุ้นสำมัญของ บริ ษทั
ในวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิภำยในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ำย บริ ษทั จะถือว่ำ
ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในส่ วนดังกล่ำว โดย ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในส่ วน
ดังกล่ำวจะถูกถือว่ำสิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ

3. กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
3.1 กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ยกเว้นกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ำย)
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ้นสำมัญของบริ ษทั จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้ สิ ทธิ
ตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่ระบุในข้อ 1.2.5 ของข้อกำหนดสิ ทธิ ภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้ สิ ทธิ ซึ่งได้แก่ช่วงเวลำ
10.00 น. ถึงเวลำ 15.30 น. ของทุกวันทำกำรภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันใช้ สิ ทธิในแต่ละครั้ง
กำรแจ้งข่ำวเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ และระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ บริ ษทั จะแจ้ง
รำยละเอียดดังกล่ำวอย่ำงน้อย 5 วันทำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ในผ่ำนทำงสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลำดหลักทรัพย์ (ระบบ SETLink)
3.2 กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ำย
ให้ แ จ้ง ควำมจ ำนงในกำรใช้สิ ท ธิ ค รั้ งสุ ด ท้ำ ยภำยในระยะเวลำ15 วัน ก่ อ นวัน ก ำหนดกำรใช้สิ ท ธิ ค รั้ งสุ ด ท้ำ ย
(“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ”) ในกรณี ที่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทำกำร ให้เลื่อนวันกำหนดกำร
ใช้สิทธิดงั กล่ำว เป็ นวันทำกำรสุ ดท้ำยก่อนหน้ำวันกำหนดกำรใช้สิทธิดงั กล่ำว
สำหรั บกำรใช้สิทธิ ครั้ งสุ ดท้ำยที่จะมีกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยใน 21 วันก่ อน วัน
กำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะทำกำรขึ้นเครื่ องหมำยห้ำมกำรซื้ อขำย (SP) ล่วงหน้ำ 2 วันทำกำรของ
ตลำดหลักทรัพย์ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิในกรณี ที่วนั แรกของกำรปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่ำวตรง
กับวันหยุดของตลำดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำ และในกรณี ที่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทำกำร
ของบริ ษทั ให้เลื่ อนวันกำหนดกำรใช้สิท ธิ ดัง กล่ ำ ว เป็ นวันทำกำรสุ ดท้ำยก่ อนหน้ำ วัน กำหนดกำรใช้สิทธิ ดังกล่ำ ว ทั้งนี้
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะถูกพักกำรซื้อขำย ตั้งแต่วนั แรกที่ตลำดหลักทรัพย์ข้ นึ เครื่ องหมำย SP จนถึงวันกำหนดกำรใช้สิทธิสำหรับ
กำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย บริ ษทั จะส่ งจดหมำยลงทะเบียนถึงผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน และจะแจ้งข่ำวเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ำย ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 15 วันก่อนวันปิ ด
สมุดทะเบียนผ่ำนทำงสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ (ระบบ SETLink)
การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้ สิทธิ
1. บริษัทจะดาเนินการปรับราคาใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาผลประโยชน์ ผลตอบแทน ของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิไม่ ให้ ด้อยไปกว่ าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ่งดังต่ อไปนี้ ก่ อนวันครบ กาหนดอายุของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
1.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหรื อการแบ่ งแยกหุ้น
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีเมื่อมูลค่ำที่ตรำไว้มีผลบังคับใช้ตำมที่ เผยแพร่
ผ่ำนระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SETLink)

(ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 =

Price 0 [ Par 1 ]
[ Par 0 ]

(ข) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 [ Par 0 ]
[ Par 1 ]
โดยที่ Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิ เดิมหลังกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ใหม่ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้เดิมของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

1.2 เมื่ อบริ ษัทเสนอขายหุ้ น สามัญ ที่อ อกใหม่ ใ ห้ แก่ ผู้ถือหุ้ น เดิ ม และ/หรื อ ประชาชนทั่วไป และ/หรื อ บุคคลใน
วงจากัด โดยราคาสุ ทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุ้นสำมัญจะ ไม่ได้ รับ
สิ ทธิ ในกำรจองซื้ อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ข้ ึนเครื่ องหมำย XR และ/หรื อ XW) กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผู ้ ถือหุ้น
เดิม (Right issues) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ ประชำชนทัว่ ไป
และ/หรื อกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี โดย “รำคำสุ ทธิ ต่อหุ้นของหุ้น สำมัญที่ ออกใหม่”
คำนวณได้จำกจำนวนเงินทั้งสิ้ นที่บริ ษทั จะได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญนักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิด จำกกำรออกหลักทรัพย์น้ นั
(ถ้ำมี) หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ท้งั หมด
ํ กต่อหุ้นของหุ้นสำมัญ ของ
“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั ” กำหนดไว้เท่ำกับ “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนั
ํ กต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื้ อขำยหุ้นสำมัญ ทั้งหมดของ
บริ ษทั ” โดยที่ “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนั
บริ ษทั หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษทั ที่มีกำรซื้ อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในระยะเวลำ 7 วันทำ กำร (วันที่เปิ ดทำ
กำรซื้อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำรคำนวณ
"วันที่ ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึ ง วันแรกที่ ผูซ้ ้ื อหุ้นสำมัญจะไม่ ได้รับ สิ ท ธิ ในกำรจองซื้ อหุ้ นสำมัญที่ อ อกใหม่
(วันแรกที่ข้ ึนเครื่ องหมำย XR และ/หรื อ XW) สำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อ วัน
แรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่สำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/ หรื อกรณี ที่เป็ น กำร
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั ” เนื่องจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซื้ อขำยใน ช่วงเวลำ
ดังกล่ำว บริ ษทั จะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
อนึ่ง ในกรณี ที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญพร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไขที่ตอ้ งจองซื้อ ด้วยกัน ให้ใช้
รำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำสุ ทธิ ต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่ อยู่ภำยใต้
เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้ อด้วยกันให้นำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้น สำมัญของบริ ษทั
มำคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น

(ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 0 x [(A X MP) + BY]
Price 1
=
MP x (A + B)
(ข) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 0 x [MP x (A + B)]
Ratio 1
=
(A x MP) + BY
โดยที่
Price 1
Price 1
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

BY

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั
จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
เพื่อสิ ทธิ ในกำรจองซื้ อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ กรณี เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ผูถ้ ือหุ้น
เดิม และ/หรื อวันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ กรณี เสนอขำย
หุ้น สำมัญให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณี เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด แล้วแต่กรณี
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ท้งั กำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขำย
ให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ท้งั กำรเสนอขำย
ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

1.3 เมื่ อบริ ษัทเสนอขายหลักทรั พย์ ออกใหม่ ใดๆ ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อประชาชนทั่วไป และ/หรื อบุคคลใน
วงจากัด โดยที่หลักทรัพย์น้นั ให้ สิทธิแก่ ผ้ถู ือหลักทรัพ์ในการใช้ สิทธิแปลงสภาพ หรื อ เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อ
ใช้ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่ นหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุ ทธิต่อ
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิ ดังกล่าวต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดต่ อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ือหุ้นสำมัญไม่ได้รับ สิ ทธิ
กำรจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ข้ำงต้นที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ใน กำรซื้ อหุ้น
สำมัญ (วันแรกที่ข้ นึ เครื่ องหมำย XR และ/หรื อ XW) สำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Right Issues) และ/หรื อ
วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้อ
หุ้นสำมัญ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่
กรณี

"รำคำสุ ทธิ ต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ ” คำนวณได้จำกจำนวนเงินที่บริ ษทั จะได้รับจำกกำร ขำย
หลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่ เกิดจำกกำร
ออกหลักทรัพย์น้ นั (ถ้ำมี) รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อใช้สิทธิ ซื้ อหุ้นสำมัญนั้น
หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญทั้งสิ้นที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิน้ นั
ํ กต่อหุ้นของหุ้นสำมัญ ของ
“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั " กำหนดไว้เท่ำกับ “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนั
ํ กต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื้ อขำยหุ้นสำมัญ ทั้งหมดของ
บริ ษทั ” โดยที่ “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนั
บริ ษทั หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษทั ที่มีกำรซื้ อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในระยะเวลำ 7 วันทำ กำร (วันที่เปิ ดทำ
กำรซื้อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำรคำนวณ
(ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 0 x [(A x MP) + BY]
Price 1
=
MP x (A + B)
(ข) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 0 x [MP x (A + B)]
Ratio 1
=
(A x MP) + BY
โดยที่
Price 1
Price 1
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

BY

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั
จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
เพื่ อ สิ ท ธิ ใ นกำรจองซื้ อ หลัก ทรั พ ย์ที่ อ อกใหม่ ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ที่ จ ะแปลงสภำพ หรื อ
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ้นสำมัญ กรณี เสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ้น
เดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิ ที่จะ
แปลง สภำพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ้นสำมัญ กรณี เสนอ
ขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/ หรื อ กรณี เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่
กรณี
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของ หลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะ
แปลงสภำพ หรื อ เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ้นสำมัญตำมที่เสนอ
ขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะ
แปลงสภำพ หรื อ เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ้นสำมัญ สำหรับกำร
เสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอ

ขำยให้แก่บุคคล ในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิ แปลง สภำพหรื อ
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ
1.4 เมื่อบริษัทจ่ ายปันผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิมของบริษัท
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุ้นสำมัญจะไม่มี สิ ทธิ
รับหุ้นปันผล (วันแรกที่ข้ นึ เครื่ องหมำย XD)
(ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 0 x A
Price 1
=
A+B
(ข) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 0 x (A + B)
Ratio 1
=
A
โดยที่
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
A
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่ อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
สำมัญเพื่อสิ ทธิในกำรรับหุ้นปันผล
B
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรู ปแบบของหุ้นสำมัญปันผล
1.5 เมื่อบริษัทจ่ ายเงินปันผลเป็ นเงินเกินกว่ าร้ อยละ 90 ของกาไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้ ของบริษัท (ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) สาหรั บการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี ใดๆ ไม่ ว่าจะจ่ ายจากผลการดาเนินงานหรื อกาไร
สะสม ในระหว่างอายุใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้
สำหรับกำรดำเนิ นงำนในรอบระยะเวลำบัญชี ใด ๆ ในระหว่ำงอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิ รับเงินปันผล (วันแรกที่ข้ นึ
เครื่ องหมำย XD)
อัตรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กบั ผูถ้ ือหุ้นคำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริ งจำกผลกำรดำเนินงำนในแต่ละ
รอบระยะเวลำบัญชี หำรด้วยกำไรสุ ทธิ ตำมงบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษทั หลังหักภำษีเงิ นได้นิติบุคคลและเงิ นสำรอง ตำม
กฎหมำยของผลกำรดำเนินงำนของรอบระยะบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ำยออกจริ งดังกล่ำว ให้รวมถึงเงินใน ผลที่จ่ำย
ระหว่ำงกำลังในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่ำวด้วย
(ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 0 x [MP - (D - R)]
Price 1
=
MP
(ข) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1
=
Ratio 0 x MP

[MP - (D – R)]
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั
เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยแก่ผถู ้ ือหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 100 โดยคำนวณจำกกำไรสุ ทธิตำมงบกำรเงิน
เฉพำะของบริ ษทั หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตำมกฎหมำยหำรด้วย
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั
คือ รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั
รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั
คือ มูลค่ำกำรซื้อขำยหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริ ษทั หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษทั ที่มี
กำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ ในระยะเวลำ 7 วันทำกำร (วันที่เปิ ดทำกำรซื้อ
ขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำรคำนวณ
วันที่ใช้ในกำรคำนวณ
คือ วันแรกที่ผซู ้ ้ือหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิ ทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ข้ นึ เครื่ องหมำย XD)
ในกรณี ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั ” เนื่องจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซื้ อขำยใน ช่วงเวลำ
ดังกล่ำว บริ ษทั จะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
1.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ ใดๆ อันทาให้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิเสี ยสิ ทธิและผลประโยชน์ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์
ใดๆ นั้นไม่ ได้ กาหนดอยู่ในข้ อ 1.1 ถึงข้ อ 1.5
บริ ษทั จะพิจำรณำเพื่อกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื ออัตรำกำรใช้สิทธิ ใหม่ (หรื อปรับจำนวน
หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แทนอัตรำกำรใช้สิทธิ) อย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิดอ้ ยไปกว่ำเดิม
ทั้งนี้ ให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็ นที่สุด โดยบริ ษทั จะแจ้งตลำดหลักทรัพย์และสำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบ ภำยใน 15 วัน นับจำก
วันที่มีเหตุให้ตอ้ งดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ หรื อผลกำรพิจำรณำเป็ นที่สุด พร้อมทั้งปิ ด ประกำศข้อกำหนดสิ ทธิ ที่
ได้รับกำรแก้ไข ณ ที่ทำกำรสำนักงำนใหญ่ และแจ้งให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิทรำบ
2. การคานวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 1.1 ถึงข้ อ 1.6
เป็ นอิสระต่อกัน สำหรับในกรณี ที่เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรี ยงลำดับ ดังนี้คือ
ข้อ 1.1, 1.5 , 1.4 , 1.2, 1.3 และ 1.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงให้คง สภำพของรำคำกำรใช้สิทธิ และ
อัตรำกำรใช้สิทธิเป็ นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

3. บริษัทจะไม่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้ สิทธิเว้นแต่ จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ รวมทั้งจะ
ไม่ ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
4. บริษัทอาจทาการปรับราคาการใช้ สิทธิควบคู่กับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ ทดแทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิก็ได้
ทั้งนี้ หำกบริ ษทั ต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริ ษทั ต้องยื่นมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่อนุ มตั ิให้ออกหุ้นรองรับกำรปรับ
สิ ทธิน้ นั อย่ำงเพียงพอต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรับสิ ทธิ์ จึงจะถือว่ำ บริ ษทั ได้รับอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นรองรับ
5. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิจนเป็ นผลทาให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่ มีราคาต่ากว่ ามูลค่ าที่ตราไว้ ของหุ้น
สามัญของบริษัท (Par Value)
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับรำคำใช้สิทธิ ใหม่เท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริ ษทั เว้นแต่กฎหมำยกำหนด
ไว้เป็ นอย่ำงอื่น สำหรับอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อตั รำกำรใช้สิทธิที่คำนวณได้ตำมข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.6 เช่นเดิม
บริ ษทั จะดำเนิ นกำรแจ้งผลกำรเปลี่ ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมข้อ 1.1 ถึ งข้อ 1.6 ให้ผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SETLink) ภำยใน 9.00 น. ของวันที่อตั รำ และรำคำใช้
สิ ทธิ มีผลบังคับใช้ และแจ้งต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับจำกวันที่ที่มีผลบังคับใช้ต่อกำร เปลี่ยนแปลงรำคำกำร
ใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ
ระยะเวลาการห้ ามจาหน่ ายหุ้น (ถ้ ามี)

-

อื่นๆ ที่สาคัญ (ถ้ ามี)

-

จัดทาโดย

บริ ษทั เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน)
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