โครงสร้้างเงิินทุุน

Capital Structure
หลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ
1.	ทุุนจดทะเบีียนและทุุนที่่�ออกและเรีียกชำ�ำ ระแล้้ว

ภายหลัังจากการเสนอขายหลัักทรััพย์์ให้้แก่่ประชาชน จำำ�นวน 129,787,408
หุ้นในครั้งนี้ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรเพื่อรองรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�ำนวน 8,652,494 หุ้น บริษัทฯ จะมี
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วทั้งสิ้น 436,950,551 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญช�ำระแล้ว จ�ำนวน 865,248,608 หุ้น
และหุน้ สามัญเพือ่ รองรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
จ�ำนวน 8,652,494 หุ้น
ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์และใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ให้ แ ก่ประชาชนในครั้ ง นี้ บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นช� ำ ระแล้ ว ทั้ ง สิ้ น
67,056,179 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,705,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 10 บาท ต่อมาทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2556
เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 (“ทีป่ ระชุมวิสามัญฯ”) ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
1.	ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 30,067,480 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดการตัดสรรดังนี้
• หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 30,000,000 หุน้ เพือ่ รองรับการจา่ ย
หุ้นปันผล
• หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 67,480 หุน้ เพือ่ เสนอขายหุน้ สามัญ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวรวมทั้ง
จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยภายหลังจากการจ่าย
หุ้นปันผล และการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว บริษัทฯ
จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 367,730,990 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
36,773,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
2. เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิม
หุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 36,773,099 หุ้น เป็น 735,461,980 หุ้น
3.	ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 129,787,408 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Initial Public
Offering) ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนมติทปี่ ระชุมวิสามัญฯ
เกี่ยวกับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง
พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ 2556
4.	ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 8,652,494 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ
ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนมติที่ประชุมวิสามัญฯ เกี่ยวกับหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนจ�ำนวน
129,787,408 หุ้น ในครั้งนี้ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรเพื่อรองรับ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�ำนวน 8,625,494 หุ้น
จะมีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วทั้งสิ้น 436,950,551 บาท มูลค่าที่ตราหุ้นไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท แบง่ ออกเป็นหุน้ สามัญช�ำระแล้วจ�ำนวน 865,248,608
หุน้ และหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ จ�ำนวน 8,652,494 หุ้น
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2.

� ะซื้้�อหุ้้�นสามััญ
หลัักทรััพย์์อื่น
่� - ใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิิที่่จ
ของบริิษัท
ั ฯ ที่่�ออกและเสนอขายให้้แก่่พนัักงานของ
บริิษัท
ั ฯ (ESOP warrant)

นอกเหนืือจากการออกหุ้้�นสามััญตามที่่�กล่่าวไว้้ในข้้อ 8.1.1 ที่่�ประชุุม
วิสามัญฯ ได้มีมติอนุมัติการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ จ�ำนวน 8,652,494 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
จำำ�นวน
: ไม่เกิน 8,652,494 หน่วย
อายุุ
: ไม่ เ กิ น 5 ปี นั บ แต่ วั น ที่ ออ กและเสนอขาย
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขาย
: 0 บาท (ศูนย์บาท)
ต่่อหน่่วย
ราคาใช้้สิิทธิิ
: เท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน
เป็นครั้งแรก (IPO)
อััตราการใช้้สิิทธิิ : ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หนว่ ย มีสทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญ
ได้ 1 หุน้ เว้นแตก่ รณีมกี ารปรับอัตราการใช้สทิ ธิ
ตามเงือ่ นไขการปรับสิทธิตามทีจ่ ะก�ำหนดในข้อ
ก�ำหนดสิทธิ และเงือ่ นไขของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ : ไม่เกิน 8,652,494 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ที่่�จััดสรรไว้้เพื่่อ
0.5 บาท)
รองรัับการใช้้สิิทธิิ
วัันออกใบสำำ�คััญ : วั น ที่ ก� ำ หนดโดยคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
แสดงสิิทธิิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลา
: บริษทั ฯ จะเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิภายใน
การเสนอขาย
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ของบริษัทฯเมื่อวันที่ 7
มิถนุ ายน พ.ศ 2556 อนุมตั ิให้บริษทั ฯ ออกและ
เสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
โดยจะเป็็นการเสนอขายเพีียงครั้้�งเดีียวภายหลััง
บริิษัทั ฯ เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ระยะเวลา
: บริิษัทั ฯ จะไม่่จััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิดังั กล่่าว
การใช้้สิิทธิิ
ให้้แก่่พนัักงานรายใดรายหนึ่่�งเกิินร้้อยละ 5
ของจำำ�นวนหลัักทรััพย์์ทั้้�งหมดที่่�เสนอขายใน
ครั้้�งนี้้� ทุุกวัันทำำ�การสุุดท้้ายของเดืือนเมื่่อครบ
ระยะเวลา 4 ปีี 6 เดืือน นัับแต่่วัันออกใบสำำ�คััญ
แสดงสิิ ท ธิิ ทั้้�งนี้้�วัั น กำำ�หนดการใช้้ สิิ ท ธิิ ค รั้้�ง
สุุดท้้ายจะตรงกัับระยะเวลา 5 วัันทำำ�การก่่อน
วัั น ที่่�ใบสำำ�คัั ญ แสดงสิิ ท ธิิ มีี อ ายุุ ค รบ 5 ปีี
นัับแต่่วัันที่่�บริิษัทั ฯ ได้้ออกและเสนอขายใบสำำ�คััญ
แสดงสิิ ท ธิิ ที่่�ออ กให้้ แ ก่่พนัั ก งานของบริิษััทฯ
บริิษัทั ย่่อย และ/หรืือบริิษัทั ร่่วม ในครั้้�งนี้้�
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Securities
1. Registered Capital and Paid-up Capital

2. Other Securities-ESOP Warrants

Subsequent to the public offering of 129,787,408 shares and
the offering of 8,652,494 ordinary shares reserved for allocation
to the ESOP Warrants, our Authorized capital will be
THB 436,950,551 with a par value of THB 0.50 per share, comprised
of 865,248,608 paid-up ordinary shares and 8,652,494 ordinary
shares reserved for allocation to the ESOP Warrants.
Prior to this initial public offering,our paid-up registered capital
is THB 67,056,190 comprised of 6,705,619 ordinary shares with
a par value of THB 10 per share.
In addition, our Extraordinary General Meeting of Shareholders
No. 2/2013 held on June 7, 2013 (the “EGM”) resolved:
1. To issue an additional 30,067,480 ordinary shares with
a par value of THB 10 per share allocated as follows:
• Ordinary shares in the amount of 30,000,000 shares
in support of the stock dividend payment; and
• Ordinary shares in the amount of 67,480 shares, to
be offered on a rights offering basis to existing
shareholders pro rata to their original shareholding.
We have issued and allocated the ordinary shares
and registered such with the Department of Business
Development, Ministry of Commerce on July 17, 2013.
After the stock dividend payment and the rights offering,
our registered capital shall be THB 367,730,990, comprised
of 36,773,099 shares, with a par value of THB 10 per share.
2. To change the par value of our ordinary shares from
THB 10 per share to THB 0.50 per share, resulting in the
number of our total ordinary shares being increased from
36,773,099 shares to 735,461,980 shares.
3. To issue an additional 129,787,408 ordinary shares with
a par value of THB 0.50 per share, for offering to the
public through the initial public offering (“IPO”). We
registered our EGM’s resolution regarding the increase of
capital with Department of Business Development, Ministry
of Commerce on July 17, 2013.
4. To issue an additional 8,652,494 ordinary shares with a
par value of THB 0.50 per share to support the exercise
of the ESOP Warrants issued and offered to the Company’s
employees, for which we registered our EGM’s resolution
regarding the increase of capital with the Department of
Business Development, Ministry of Commerce on July 17,
Subsequent to the initial public offering of 129,787,408 ordinary
shares and an offering of 8,652,494 ordinary shares to support
the exercising of the ESOP Warrants, our aggregate paid-up
registered share capital will be THB 436,950,551 with a par
value of THB 0.50 per share, dividing into 865,248,608 paid-up
ordinary shares and 8,652,494 shares to support the exercising
of the ESOP Warrants.

In addition to the issue of ordinary shares referred to in Section
8.1.1, the EGM passed a resolution to approve the issuance of
8,652,494 ordinary shares to our employees and the employees
of our subsidiaries and/or affiliates in accordance with the follow
Amount
Period

: Not exceeding 8,652,494 units.
: Not exceeding 5 years from the issue
and offering date of warrants
Offer Price per unit : Baht 0 (Zero Baht).
Exercise price
: Equivalent to the IPO price.
Exercise rate
: Each holding of 1 unit of warrants is
entitled to convert the warrant into
1 ordinary share, except in the case
that the exercise right is amended
under a condition of amendment as
will be prescribed in the terms and
conditions of the warrant.
Allocated ordinary : Not exceeding 8,652,494 shares
shares for the
(par value of Baht 0.5 per share)
exercising of right
Issue date
: Date set by the board of directors or
chief executive officer and approved
by the shareholder’s meeting.
Offer period
: We will offer to sell the warrants within
1 year of the date determined by our
Extraordinary General Meeting no.
2/2013 dated June 7, 2013, which
approved us to issue and offer the
warrants to our employees and the
employees of our subsidiaries and/or
affiliates following the listing of our
shares on the SET.
Exercise period
: We shall not allocate such warrants to
any employee in an amount exceeding
5% of the total amount of securities
on offer at that time. On the last day
of each month, commencing from the
first month falling 4 years and 6 months
following the warrant issue date. In
addition, the exercise right may be
exercised on any of the final 5 business
days prior to the expiry of the 5 year
warrant period.
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