สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

สรุ ปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (SJ-W1)
ที่จัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

: บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) (ชื่อเดิม: บริษัท เจ.เอส.พี.
พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) โดยบริ ษัทจะจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษัท เสนา
เจ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ภายหลังจากได้ รับอนุมตั ิเปลี่ยนชื่อบริ ษัท และชื่อ
ย่อหลักทรัพย์ จากการประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เรี ยบร้ อยแล้ ว)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอ
: ใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซือ้ หุ้น สามัญของ บริ ษั ท เสนา เจ พร็ อ พเพอร์ ตี ้ จ ากัด
ขาย
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2565 (SJ-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1”)
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จานวนที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 1,050,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: 0.10 บาท (สิบสตางค์)
จานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ : 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของจานวน
เพื่ อ รองรั บ ใบส าคั ญ แสดง
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จานวน 4,200,000,000 หุ้น ณ วันประชุม
สิทธิ
คณะกรรมการบริ ษัทที่มีมติให้ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ- W1 เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2565
อัตราการใช้ สิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรั บ
อัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้ สิทธิ
: 1.50 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ : วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร
: ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท จะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ในอัตราส่ ว นหุ้ น
สามัญเดิม 4 หุ้น ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ในการนี ้ บริ ษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ SJ-W1 (Record Date) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 รวมทังมอบหมาย
้
ให้ คณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจในการพิจารณายกเลิกหรื อกาหนดวันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 ตามสัดส่วน
จ านวนหุ้น ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น แต่ ล ะรายถื อ อยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดย
พิ จ ารณาประโยชน์ แ ละผลกระทบที่ มี ต่ อ บริ ษั ท เป็ นส าคัญ ทัง้ นี ้ การจัด สรร
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ SJ-W1 ยัง มี ค วามไม่ แ น่ น อน เนื่ อ งจากจะต้ อ งผ่ า นการ
พิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ต่อไป
41

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ในการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิง้ ทัง้ จานวนในกรณีที่มีเศษของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ ให้ ปัดเศษดังกล่าวทิ ้งทัง้ จานวน และในกรณีที่มีใบสาคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
ภายหลังการจัดสรร บริ ษัทจะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือ
ดังกล่าวต่อไป
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทสามารถจองใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เกินสิทธิ ที่
ได้ รับจัดสรรได้ และในกรณีที่มีใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการจัดสรรให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ ว บริ ษัทจะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งแสดงความจานงจองซื ้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่า
จะหมด หรื อจนกว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ดังกล่าวอีกต่อไป หากยังคงมีใบสาคัญแสดงสิทธิฯ คงเหลืออยู่
: ผู้ ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะสามารถใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ ทุ ก วัน ท าการสุด ท้ า ยของเดื อ น
มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม นับแต่วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ
ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ และวันครบกาหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายจะตรงกับ
วันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 มีอายุครบ 2 ปี นับแต่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษัท ให้ เลื่อนวันกาหนด
ใช้ สิทธิครัง้ ดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าว

ทังนี
้ ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้ สิทธิหรื อไม่ถูกใช้ สิทธิในวันกาหนดการ
ใช้ สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนาไปใช้ สิทธิได้ ในวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ ต่อ ๆ ไป
ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
แล้ ว ใบสาคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้ สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ ้นผลไป โดยบริ ษัท
จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้ อกาหนดเรี ยกให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาการแจ้ งความจานง : ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ อง
ในการใช้ สิทธิ
แจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิในวันทาการของ
บริ ษัท ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ ก่อนวัน
กาหนดใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้ นการแสดงความจานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
ให้ แสดงความจานงในการใช้ สิทธิ ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกาหนดใช้ สิทธิ ครัง้
สุดท้ าย ในกรณีที่วนั แจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทาการของบริษัท
ให้ เลื่อนวันแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้ า
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การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ ง : เมื่ อ ผู้ถื อใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ได้ แจ้ งความจ านงในการใช้ สิท ธิ ซื อ้ หุ้นสามัญตาม
ความจานงในการใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ แล้ ว ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สิทธิดงั กล่าวได้ อีกต่อไป
ตลาดรองของใบสาคัญแสดง : บริ ษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ เข้ าจดทะเบียนเป็ น
สิทธิ
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”)
หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะยื่นคาขอจด
ทะเบี ย นใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทไม่สามารถรับรองได้ ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมตั ิ
การรั บ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ดัง กล่ า วเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย น ซึ่ ง หากตลาด
หลักทรัพย์ฯ พิจารณาไม่รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื ้อขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด : บริษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
จากการใช้ สิทธิ
ขายในครัง้ นี ้ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายทะเบียนใบสาคัญแสดง : บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ป ระเทศไทย) จ ากั ด หรื อบุ ค คลอื่ น ใดที่
สิทธิ
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั ้งให้ เป็ นนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
: ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
เดิมในกรณีดงั นี ้
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และผู้
ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทมีการใช้ สิทธิทงจ
ั ้ านวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ รับผลกระทบด้ านการ
ลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากเป็ นการออกและเสนอขายให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นครบตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิทงั ้ หมดโดยผู้ใช้ สิทธิไม่ใช่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัท จะทาให้ สัดส่วนการถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้ อยละ 20.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยคานวณจากสูตรดังต่อไปนี ้
Control Dilution
= จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้ / (จานวน
หุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้
+ จานวนหุ้นรองรับที่
เสนอขายครัง้ นี ้
= 1,050,000,000 /
(4,200,000,000 + 1,050,000,000)
= ร้ อยละ 20.00
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2.

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
การออกใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น
(Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายและราคาใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
เท่ากับ 1.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 0.96 บาท
ต่อหุ้นซึ่งเป็ นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ทาการซื ้อขาย
ในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ ย้ อนหลัง 15 วันทาการติ ดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2565 (ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 มีนาคม 2565)
Price Dilution
= (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาด
หลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอ
ขาย
= (0.96– 1.09) / 0.96
= ร้ อยละ -13.43
1/ ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ย 15 วันทาการระหว่างวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 มีนาคม 2565 = 0.96 บาทต่อหุ้น
2/ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จานวนหุ้นจดทะเบียนชาระแล้ ว)
+ (ราคาใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ x จานวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ ้นจากการใช้
สิ ท ธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ทัง้ จ านวน) / (จ านวนหุ้น จดทะเบี ย นช าระแล้ ว +
จานวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ ้นจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงจ
ั ้ านวน) =
1.09 บาทต่อหุ้น
เนื่องจาก ราคาตลาดหลังการเสนอขาย > ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ดังนัน้ ใน
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ SJ-W1 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price
Dilution
3.

การลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรื อ EPS Dilution)
การออกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ฯ SJ-W1 และการใช้ สิทธิ ตาม
ใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ดังกล่ าว จะไม่ ส่ งผลกระทบต่อส่ วนแบ่ งกาไร เนื่ อ งจากงบ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทมีผลขาดทุน ประกอบ
กับบริษัทมีผลขาดทุนสะสม
เหตุ ใ นการต้ อ งออกหุ้ น ใหม่ : เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขในการ
เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
ปรับสิทธิตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงที่จะซื ้อ
การใช้ สิทธิ
หุ้นสามัญ ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขาย
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ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรั บใบสาคัญ
แสดงสิทธิ (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม)
การปรั บสิทธิ ใบสาคัญแสดง : ราคาการใช้ สิทธิ เพื่อซื ้อหุ้นสามัญและอัตราการใช้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญตาม
สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณี
ที่มีเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ่งดังต่อไปนีเ้ กิดขึน้ ทัง้ นี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรั กษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นบริษัท อันเป็ นผลมาจากการรวม
หรื อการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ ออกแล้ วของบริษัท
2. เมื่อบริษัทจ่ายปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท
3. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อบุคคลในวงจากัด ในราคาที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุ้นสามัญของบริษัท
4. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดย
กาหนดราคาหรื อคานวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริษัท
5. เมื่ อ บริ ษั ท จ่ า ยปั น ผลเป็ นเงิ น ซึ่ง เกิ น กว่า อัต ราร้ อยละ 90 ตามที่ ร ะบุไว้ ใ น
ข้ อกาหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้ อ 1 ถึง 5 ที่ทาให้ ผลประโยชน์ตอบแทน
ใด ๆ ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิด้อยไปกว่าเดิม
ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร และ/หรื อ กรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนบริ ษัท และ/หรื อบุค คลที่
คณะกรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อกรรมการผู้มีอานาจกระทาการ
แทนบริ ษัท มอบหมาย เป็ นผู้พิจารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียด อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการปรับหรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิและราคาใช้ สิทธิ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการออก : 1. บริษัทต้ องการเพิ่มศักยภาพทางการเงิน โดยการเพิ่มฐานของทุนใหญ่มากขึ ้น
ใ บส า คั ญ แ สด ง สิ ทธิ แ ล ะ
ช่วยให้ มีความพร้ อมและความยืดหยุ่นทางด้ านการเงินสาหรับการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่บริ ษัท จะพึงได้ รับ
ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย โดยเงินลงทุนดังกล่าวจะนาไปใช้ หมุนเวียนใน
จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษัทและเพื่อ เตรี ยมพร้ อมในการ
ครัง้ นี ้
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ในอนาคตต่ อ ไปซึ่ง จะเป็ นประโยชน์ แ ก่ บ ริ ษั ท เช่ น ธุ ร กิ จ
สถานพยาบาลผู้สงู อายุ (wellness)และเพิ่มโอกาสในการขยายฐาน รายได้ ไป
ยังธุรกิจที่มีรายได้ สม่าเสมอมากขึ ้น (Recurring Income)
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2. บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้ รับจากเงินเพิ่มทุน ซึง่
จะช่วยเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งทางการเงินเพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจของ
บริษัท
ประโยชน์ ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นจะพึ ง : ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท ในครัง้ นี ้ จะมีฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทนับแต่
ได้ รับจากการเพิ่มทุน
วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริ ษัท ได้ จดแจ้ งชื่อ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้
ถื อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือ หุ้นของบริ ษัท และบริ ษัท ได้ ดาเนินการจดทะเบี ย น
เปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว ในกรณีที่บริษัท
มีการจ่ายเงินปั นผลก็มีสิทธิที่จะได้ รับเงินปั นผลในฐานะผู้ห้ นุ ของบริษัท
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของ
กาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสารองตาม
กฎหมายและเงินสารองอื่น (ถ้ ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
ความจาเป็ นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการ
ขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การดาเนินงานและการบริ หารงานของบริ ษัท โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่า บริ ษัท
จะต้ อ งมี เ งิน สดเพี ยงพอ สาหรั บ การด าเนิ นธุ ร กิ จ และการด าเนิ นการดังกล่าว
จะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ ผู้
ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทังนี
้ ้ หากบริษัทยังมียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสม
อยู่บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปั นผล
อื่น ๆ
: คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้มี
อ านาจพิ จ ารณาและก าหนด แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขและ
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ SJ-W1 ดังกล่าว
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(1) จัดเตรี ยมข้ อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 รวมทัง้
กาหนด แก้ ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 เช่น วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 วันออกใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ การปรับหรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
ใช้ สิทธิและราคาใช้ สิทธิ เป็ นต้ น
(2) ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง และการให้ ข้อมูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่ง
มอบ ยื่ น เอกสารต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ นหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกับ การออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝาก
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หลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
(3) น าใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ SJ-W1 และหุ้ น สามัญ ที่ เ กิ ด จากการใช้ สิท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ SJ-W1 เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(4) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ และมีอานาจดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสั่งของ
นายทะเบียน เพื่อให้ การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
(5) แต่งตั ้งผู้รับมอบอานาจช่วง ให้ มีอานาจดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควร
อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การออกและการเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ SJ-W1
เพื่อให้ การออกและการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 สาเร็จลุล่วงทุก
ประการ
(6) มีอานาจดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ นได้ ตามสมควร เพื่อให้ การออก
และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 สาเร็จลุล่วง
รายละเอี ย ดการค านวณ : คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 โดยมี
จานวนหุ้นรองรับ
หุ้ นสามั ญ ที่ จั ด สรรไว้ เพื่ อ รองรั บ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ SJ-W1 จ านวนรวม
1,050,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนหุ้นรองรับทังสิ
้ ้นร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่
จ าหน่ า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษั ท จ านวน 4,200,000,000 หุ้ น ณ วัน ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1
ทังนี
้ ้ จานวนหุ้นสารองเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 จะ
ไม่เกินร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท โดยเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ องกาหนด
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