สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5
สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ครั้งที่ 1
(RWI-W1)
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั
1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั
หัวข้อ
ผู้ออกเสนอขาย
ประเภท
ชนิด
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขาย
จานวนหุ้นสามัญที่จัดสรร
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ราคาเสนอขาย
วิธีการจัดสรร

อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
วันออกเสนอขาย
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ระยะเวลาแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ

รายละเอียด
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้
ไม่เกิน 300,000,000 หน่วย
ไม่เกิน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดง
สิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง
ทั้งนี้ มอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา
กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 และวัน
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (จะกาหนดภายหลังจากที่บริษัทได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 เรียบร้อยแล้ว)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับ
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
1.60 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขาย RWI-W1
3 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทุกวันที่ 15 เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีตลอดอายุของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
การใช้สิทธิครั้งแรก วันที่ 15 มีนาคม 2559
การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทั้งนี้ หากวันกาหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทให้เลื่อนเป็นวันทาการสุดท้าย
ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทา
การของบริ ษั ท ภายในระยะเวลา 7 วั น ก่ อ นวั น ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ใ นแต่ ล ะครั้ ง ยกเว้ น

หัวข้อ

รายละเอียด
ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสาคัญแสดง บริษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สิทธิ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด บริ ษั ท จะน าหุ้ น สามั ญที่ เกิ ดจากการใช้ สิท ธิ ต ามใบสาคั ญแสดงสิ ทธิ เข้ าจดทะเบี ย นเป็ น
จากการใช้สิทธิ
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงื่อนไขการปรับสิทธิ
บริษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญ
ใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาเสนอขายที่ต่ากว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลง
สภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกาหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ/
ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ต่ากว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10
4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
ของบริษัท
6. เมื่ อ มี ก รณี อื่ น ใดในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ ก าหนดไว้ ต ามข้ อ 1. - 5. ข้ า งต้ น ที่ ท าให้ ผู้ ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม
เงื่อนไขอื่น
ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอานาจในการกาหนดและ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ราคาและอัตรา
การใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอานาจในการ
กาหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ
อัตราการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดาเนินการต่างๆ อันจาเป็นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ และการนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดาเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น
นายทะเบียน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

1. ผลกระทบที่มตี ่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกเสนอขาย RWI-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ในครั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม
RWI-W1 ทั้งจานวน 300,000,000 หน่วย จะทาให้เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ลดลง
ร้อยละ 24.13 บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 5.76 บาทต่อหุ้น ซึ่งคานวณจากราคาซือ้ ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้น
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วันทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ (ระหว่างวันที่ 19 27 มีนาคม 2558) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลง
ร้อยละ 33.33 โดยมีรายละเอียดการคานวณ ดังนี้
- Price Dilution
Price dilution

=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย–ราคาตลาดหลังเสนอขาย*
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

* ราคาตลาดหลังเสนอขาย= (ราคาตลาดxจานวนหุ้นชาระแล้ว) + (ราคาการใช้สิทธิxหุ้นรองรับRWI-W1)
(จานวนหุ้นชาระแล้ว + หุ้นรองรับRWI-W1)
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

Price dilution

(5.76x600,000,000) + (1.60x300,000,000)
(600,000,000 + 300,000,000)

=

4.37 บาท

=

5.76 – 4.37
5.76

= 24.13%

- Control Dilution
Control Dilution

=

=

=

หุ้นรองรับRWI-W1
(จานวนหุ้นชาระแล้ว + หุ้นรองรับRWI-W1)
300,000,000
(600,000,000 + 300,000,000)
33.33%

