
 
 

 

 

ที่ GENCO 063/2558 

 

 วันที่ 9 มีนาคม 2558 

 
 

เรื่อง การเปลีย่นแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากดั (มหาชน) (GENCO-W1) (แกไข) 
 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

 
 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมจํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจงการเปลี่ยนแปลงราคาการใช

สิทธิและอัตราการใชสิทธิ์ตามเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (GENCO-W1) ดังนี้ 

GENCO-W1 เดิม ใหม 

ราคาการใชสิทธิ (บาท/หุน) 1.10000 1.00000/1 

อัตราการใชสิทธิ (ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ) 1.00000 1.57649 

/1หมายเหตุ: สืบเนื่องจากขอกําหนดสิทธิขอ 3.2.3 นั้นระบุวา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิจนเปนผลทําใหราคา

การใชสิทธิใหมที่คํานวณตามสูตรมีราคาต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่

จะปรับราคาการใชสิทธิใหมเพียงเทากับมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญเทานั้น ดังนั้นบริษัทจึงปรับราคาการใชสิทธิที่คํานวณได

ต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ มาเปนราคาที่เทากับตราไวของหุนสามัญ 

สาเหตุที่ตองเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ

ของบริษัท (GENCO-W1) ดังกลาว เปนไปตามมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 

2558 ซ่ึงไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 1,150,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด  (Private 

Placement) ในราคาเสนอขายหุนละ 2.00 บาท 

โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหมตอบุคคลในครั้งนี้ที่ราคาหุนละ 2.00 บาท เปนราคาเสนอขายที่ต่ํากวารอยละ 

90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 15 วันทําการ

ติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขาย (วันที่คณะกรรมการมีมติ ซึ่งคือวันที่ 21 มกราคม 2558) ดังนั้น บริษัทจึงตองปรับสิทธิ 

(ราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ) ในการซื้อหุนสามัญ เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

GENCO-W1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



 

 

 

สูตรในการคํานวณสําหรับการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ 

1) ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคํานวณดังนี ้

Price 0 x [(A x MP) + BY] 
Price 1 = 

[MP x (A + B)] 

 

2) อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคํานวณดังนี ้

Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
Ratio 1= 

[(A x MP) + BY] 

โดยที ่

Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมหลังการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0  คือ อัตราการใชสิทธิเดิมหลังการเปลี่ยนแปลง 

MP คือ มูลคาการซือ้ขายหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท หารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทที่ทําการ

ซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ระหวางระยะเวลา 7 วันทําการตดิตอกัน

กอนวันที่ใชคํานวณ (เทากับ 5.80 บาทตอหุน) 

A คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกรบัเต็มมูลคาแลว ณ กอนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อประชุม

วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 (ทุนชําระแลว ณ วันที่ 5 กุมภาพนัธ 2558 เทากบั 910,580,100 

หุน) 

B คือ จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (เทากับ 1,150,000,000 หุน) 

BY คือ จํานวนเงินที่ไดรับจากหุนสามัญที่ออกใหมในการเสนอขายแกบุคคลในวงจาํกัด 

 

ผลการคํานวณเพ่ือปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ GENCO-W1 

1.10 x [(910,580,100 x 5.80) + 2,300,000,000] 
ราคาการใชสิทธิใหม  =  

[5.80 x (910,580,100 + 1,150,000,000)] 

    

 =  0.69775 บาทตอหุน 

 =  1.00000 บาทตอหุน/2 



 

 

 

/2หมายเหตุ: สืบเนื่องจากขอกําหนดสิทธิขอ 3.2.3 นั้นระบุวา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิจนเปนผลทําใหราคา

การใชสิทธิใหมที่คํานวณตามสูตรมีราคาต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่

จะปรับราคาการใชสิทธิใหมเพียงเทากับมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญเทานั้น ดังนั้นบริษัทจึงปรับราคาการใชสิทธิที่คํานวณได

ต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ มาเปนราคาที่เทากับตราไวของหุนสามัญ 

 

1.00 x [5.80 x (910,580,100 + 1,150,000,000)] 
อัตราการใชสิทธิใหม  =  

[(910,580,100 x 5.80) + 2,300,000,000] 

    

 =  1.57649 หุนสามัญ ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

อางถึงขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (GENCO-W1) (“ขอกําหนดสิทธิ”) ซ่ึงระบุวา

บริษัทจะตองดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุนสามัญแกผูถือหุนเดิมตาม

สัดสวนการถือหุน (Right Offering)   และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) ในราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมที่คํานวณไดต่ํากวารอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตลาดของหุน

สามัญของบริษัท โดยกําหนดใหมีการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิมีผลทันที ตั้งแตวันแรกที่ผูถือหุนไมไดรับสิทธิ

การจองซื้อหุนสามัญออกใหม ซึ่งตามขอกําหนดสิทธิระบุวาใหเปนวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนทั่วไป 

และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด  

อยางไรก็ตาม ในกรณีดังกลาวทางบริษัทไดเล็งเห็นวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นไมไดรับสิทธิใดๆ ในการจองซื้อหุน

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ตั้งแตวันที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 มีมติ     ดังนั้นเพื่อเปนการรักษาสิทธิและ

ผลประโยชนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทางบริษัทจึงเห็นควรใหการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหมของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) (GENCO-W1) 

มีผลบังคับทันทีตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2558 และการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหมดังกลาว จะมีผลสําหรับการ

ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ (GENCO-W1) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 นี้ดวย 

 

 



 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

                                       

 (ผศ.พิเศษ รณชัย ตันตระกูล) 

                                  กรรมการผูจัดการ 


