สิง� ที�สง่ มาด้วย 6.

สรุ ปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท อควา คอร์ เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (AQUA-W3)
ที่จัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ผู้เสนอขาย

: บริษัท อควา คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ชื่อของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัท อควา คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 3 (AQUA-W3) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ W3” หรื อ “ใบสาคัญแสดงสิทธิ”)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่
เสนอขาย

: 2,956,228,261 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0 บาท (ศูนย์บาท)

จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้
: 2,956,228,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของจานวน
เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จานวน 5,912,456,522 หุ้น ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ มีมติให้ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ W3 เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2565
อัตราการใช้ สิทธิ

: ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ ว ย มี สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้ นสามั ญ ได้ 1 หุ้ น เว้ นแต่ ก รณี
มีการปรับอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้ สิทธิ

: 1.20 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนด

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

วิธีการจัดสรร

: ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ จะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 2 หุ้น
สามัญเดิม ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ในการนี ้ บริ ษัทฯ จะกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรร
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ W3 (Record Date) ในวั น ที่ 14 มี น าคม 2565 รวมทั ง้
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มีอานาจในการพิจารณายกเลิกหรื อกาหนด
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสาคั ญแสดงสิทธิ W3 ตาม
สัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ การจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ W3 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้ องผ่านการพิจารณา
อนุมตั ิจากทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ต่อไป
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ในกรณี ที่มีเศษจากการคานวณตามอัตราส่ว นการจัด สรรใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ
ให้ ปั ด เศษดัง กล่ า วทิ ง้ ทัง้ จ านวน และในกรณี ที่ มี ใ บสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ค งเหลื อ
ภายหลังการจัดสรร บริ ษัทฯ จะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วนที่
เหลือดังกล่าวต่อไป
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้ สิทธิได้ 1 ครัง้ ซึ่งตรงกับวันครบกาหนดอายุ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในกรณี ที่ วั น ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ต รงกั บ วัน หยุ ด ท าการของบริ ษั ท ฯ ให้ เลื่ อ น
วันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ ดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้ า โดยบริ ษัทฯ จะไม่ขยาย
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกาหนดเรี ยกให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
สามารถใช้ สิทธิก่อนครบกาหนด

ระยะเวลาการแจ้ งความจานง
ในการใช้ สิทธิ

: ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ป ระสงค์ จ ะใช้ สิท ธิ ใ นการซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ
จะต้ องแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน
ระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้ สิทธิ ในกรณีที่วนั แจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิตรงกับ
วันหยุดทาการของบริ ษัทฯ ให้ เลื่อนวันแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ น
วันทาการก่อนหน้ า

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สิทธิ

: เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ แจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้น สามัญตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ ว ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สิทธิดงั กล่าวได้ อีกต่อไป

ตลาดรองของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

: บริ ษัทฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”)
หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ บริ ษัทฯ จะยื่นคาขอ
จดทะเบี ยนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ ไม่ สามารถรับรองได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ ฯ จะพิ จารณา
อนุมัติ ก ารรั บ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ดัง กล่ า วเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย น ซึ่ ง หาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาไม่รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผูล้ งทุนจะไม่สามารถ
ซื ้อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้ สิทธิ

: บริ ษัทฯ จะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขายในครัง้ นี ้ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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นายทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

: บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด หรื อบุ ค คลอื่ น ใดที่
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั ้งให้ เป็ นนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: ในกรณีที่มีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ W3 ครบทัง้ จานวน ผู้ถือหุ้นอาจ
ได้ รับผลกระทบดังนี ้
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
หากมี ก ารใช้ สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ครบตามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ทัง้ หมด และ
ผู้ใช้ สิทธิไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ จะทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม
ลดลง โดยคานวณจากสูตรดังต่อไปนี ้
Control Dilution

=

จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ / (จ านวนหุ้น ที่ช าระแล้ วทัง้ หมด +
จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

=

2,956,228,261
5,912,456,522 + 2,956,228,261

=

ร้ อยละ 33.33

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น
(Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ
1.20 บาทต่อหุ้นสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายซึ่งเท่ากับ 0.64 บาทต่อ
หุ้น โดยราคาตลาดก่ อ นการเสนอขายเป็ นราคาถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน า้ หนัก ของ
หุ้น สามัญ ของบริ ษัท ฯ ที่ ท าการซื อ้ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ย้ อ นหลัง 15
วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ มีมติให้ เสนอวาระ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 –
24 กุมภาพันธ์ 2565)
3. การลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรื อ EPS Dilution)
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถคานวณ EPS
Dilution ได้
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เหตุ ใ นการต้ องออกหุ้ นใหม่ : เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไข
เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
ในการปรับสิทธิตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ
การใช้ สิทธิ
ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุ น ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อ ง การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ เ สนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม)
การปรับสิทธิใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

: ราคาการใช้ สิทธิและ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดง
สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์ หนึ่งดังต่อไปนีเ้ กิดขึน้ ทัง้ นี ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์
ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
1. เมื่อบริ ษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นบริ ษัท ฯ อันเป็ นผลมาจาก
การรวมหรื อการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ ออกแล้ วของบริษัทฯ
2. เมื่ อ บริ ษั ท ฯ จ่ า ยปั น ผลทั ง้ หมดหรื อ บางส่ ว นเป็ นหุ้ นให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นของ
บริษัทฯ
3. เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อประชาชนทัว่ ไป
ในราคาที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
4. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดย
กาหนดราคาหรื อคานวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ดัง กล่ า วต่ า กว่ า ร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้ อ 1 ถึง 5 ที่ทาให้ ผลประโยชน์ตอบแทน
ใด ๆ ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิด้อยไปกว่าเดิม
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ ม อบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ และ/หรื อ คณะกรรมการ
บริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ห าร เป็ นผู้ พิ จ ารณาก าหนดเงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับหรื อการเปลี่ยนแปลงราคาใช้ สิทธิและ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิ

4

วัตถุประสงค์ของการออก
: บริ ษัทฯ จะนาเงินทุนที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิและ
ใบสาคัญแสดงสิทธิไปใช้ ดงั นี ้
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้ รับ
1. ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ และ/หรื อบริษัทย่อย
จากการเพิม่ ทุน
2. ใช้ สาหรับลงทุนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดในธุรกิจหลัก และ/หรื อธุรกิจอื่นที่ส่งเสริม
และ/หรื อคล้ ายคลึงกับธุรกิจหลักที่ก ลุ่มบริ ษัท ฯ ดาเนินการอยู่ ซึ่งเงื่อนไข
การลงทุนเป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริ ษัทฯ ในช่วงเวลานัน้ ๆ
ทังนี
้ ้ รูปแบบการลงทุนอาจทาในลักษณะของการเข้ าซื ้อหุ้น หรื อเข้ าซื ้อธุรกิจ
หรื อลักษณะอื่นใดที่ถูกต้ องตามกฎหมาย ข้ อกาหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานทีก่ ากับดูแล
นอกจากนี ้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะทาให้ บริ ษัทฯ มี ความพร้ อมและความยืดหยุ่น
ทางด้ านการเงินสาหรับการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสามารถนา
เงินทุนที่ได้ จากการใช้ สิทธิ ในการซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ดัง กล่ าวไปใช้ เพื่อ ดาเนิ น การภายใต้ ก รอบการใช้ เงิน ทุน ข้ างต้ น ได้ ทันการ
ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ เงินทุนที่ได้ จากการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ W3 เป็ นเพียงหนึ่งใน
เครื่ องมือการบริ หารกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ เท่านัน้ โดยบริ ษัทฯ ยังสามารถ
จัด หาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยื ม หรื อ การเพิ่ม ทุน ในแบบต่าง ๆ เพื่ อ ให้ มีแหล่ง
เงินทุนเพียงพอกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับ
จากการเพิม่ ทุน

: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ จะมีฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
นับแต่วันที่นายทะเบียนของบริ ษัทฯ ได้ จดแจ้ งชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ น
ผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ ดาเนินการจดทะเบียน
เปลี่ ย นแปลงทุ น ช าระแล้ วต่ อ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ าเรี ย บร้ อยแล้ ว และ
ในกรณี ที่บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลก็ จะมีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลในฐานะผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของ
กาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลและสารองตามกฎหมายแล้ วในแต่ละปี
โดยกาหนดจ่ายปี ละ 2 ครัง้ ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ พิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานและการบริ หารด้ วย อาทิ ฐานะและความแข็งแกร่ ง
ทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ แผนการลงทุน เป็ นต้ น
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อื่น ๆ

: คณะกรรมการบริ ษั ทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร มีอานาจ
ในการ
1. ก าหนดและแก้ ไขเงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดอื่ น ๆ อั น จ าเป็ นและสมควร
ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียด
การเสนอขาย เป็ นต้ น และ
2. ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับ
การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาต
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
กับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิและการนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
3. ดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้

รายละเอียดการคานวณ
จานวนหุ้นรองรับ

: หุ้ นสามั ญ ที่ จั ด สรรไว้ เพื่ อ รองรั บ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ W3 มี จ านวนรวม
2,956,228,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จานวน 5,912,456,522 หุ้น ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ มีมติให้ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ W3 เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2565
ทัง้ นี ้ จานวนหุ้นสารองเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ W3 จะไม่
เกินร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ โดยเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ องกาหนด
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