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สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3 
ขอมูลเก่ียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)  

ท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท คร้ังท่ี 1 (PYLON-W1)  
 

ผูเสนอขายหลักทรัพย: บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)  
ประเภท: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“PYLON-

W1”) 
ชนิด:   ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทชนิดระบุช่ือผูถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ: 100,000,000 หนวย 
ราคาเสนอขาย: หนวยละ 0 บาท 
วิธีการจัดสรรและเสนอขาย:   จัดสรรจํานวน 100,000,000 หนวยใหผูถือหุนเดิม(ในอัตราสวน 2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ที่มีรายช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
เพ่ือสิทธิในการรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ในกรณีคํานวณแลวมี
เศษของใบสําคัญแสดงสิทธิตํ่ากวา 1 หนวยใหปดเศษดังกลาวทิ้ง  
โดยบริษัทกําหนดใหวันที่ 12 มีนาคม 2555 เปนวันใหสิทธิผูถือหุนมีสิทธิในการรับจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (Record date) และใหรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2555 
สําหรับรายละเอียดการจัดสรรและเสนอขาย และเง่ือนไขที่จําเปนอื่น ใหคณะกรรมการบริษัท 
หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากําหนดตอไป 

อายุ: 3 ป นับต้ังแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
อัตราการใชสิทธิ: 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ : หุนสามัญ 1 หุน เวนแตจะมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเง่ือนไข

การปรับสิทธิ 
ราคาการใชสิทธิ: 2.20 บาทตอหุน เวนแตจะมีการปรับราคาและอัตราการปรับสิทธิ 
วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ: 

26 เมษายน 2555 

ระยะเวลาและเง่ือนไขการใชสิทธิ: 1. ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการสุดทายของ
เดือนมิถุนายน และธันวาคมของแตละป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  

2. ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งแรก ไดใน
วันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม 2555  

3. วันใชสิทธิวันสุดทายตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ในกรณีวันใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทใหเล่ือนวันกําหนด
ใชสิทธคิรั้งสุดทายดังกลาวเปนวันเปดทําการสุดทายกอนหนาวันใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาว  
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายตอไป  
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4. ทั้งน้ี ผูถือหุนใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจํานงในการใชสิทธิไดไมนอยกวา 15 
วันทําการกอนครบกําหนดการใชสิทธิ  

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ: บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจาก
การใชสิทธิ: 

บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 

จํานวนหุนสามัญที่รองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ: 

100,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) หรือคิดเปนจํานวนรอยละ 50 ของหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัท  
การคํานวณสัดสวนจํานวนหุนรองรับ :  
((จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งน้ี) + (จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดง

สิทธิที่เสนอขายในครั้งอื่น ซึ่งไมรวมหุนที่จัดไวรองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant)) 
(จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทซึ่งรวมจํานวนหุนที่จะออกใหมอื่นที่บริษัทจะ

เสนอขายควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งน้ี) 
= 100,000,000 / 200,000,000  = 50% 

ผลกระทบตอผูถือหุน: 
 
 

1. หุนสามัญใหมที่ เ กิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้ง น้ี  จะมีสิทธิและ
ผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาของบริษัททุกประการ 

2. ผลกระทบตอผูถือหุนจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม  มีดังน้ี 
• ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution) 

หากผูถือหุนเดิมใชสิทธิทั้งจํานวน ผูถือหุนจะไมไดรับผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน
และสิทธิออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution) เน่ืองจากเปนการออกและเสนอขายใหแกผูถือ
หุนเดิมตามสัดสวน อยางไรก็ตาม หากมีการใชสิทธิครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคล
อื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งหมด จะมีผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนและสิทธิออกเสียงของผูถือ
หุนเดิมลดลงรอยละ 33.33 

Control dilution  =                 จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งน้ี  
                                      จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 
                                                           + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งน้ี 

=   100,000,000 / (200,000,000 + 100,000,000)  
=   33.33% 

• ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution)  
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม หากมีการใชสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวนแลว จะมีผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution)  
ลดลงเทากับรอยละ 18.10 

Price dilution  = ราคาตลาดกอนเสนอขาย*  – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
     ราคาตลาดกอนเสนอขาย 

= (4.82 – 3.94) / 4.82      =  18.10%  
* ราคาตลาดกอนเสนอขาย เทากับ 4.82 บาทตอหุน เปนราคาปดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักหุนสามัญของ
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บริษัทที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอน
วันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติใหบริษัทเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 (คือ ระหวางวันที่ 3 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555) 
 โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย     
          =        (ราคาตลาดกอนเสนอขาย x จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท) 

+ (ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งน้ี) 
  จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท  + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งน้ี 

=         (4.82 x 200,000,000) + (2.20 x 100,000,000) 
                                 200,000,000 + 100,000,000 

=        3.94 บาทตอหุน 
• ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings Dilution) 

หากผูถือหุนเดิมใชสิทธิทั้งจํานวน ผูถือหุนจะไมไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไร 
(Earnings Dilution) เน่ืองจากเปนการออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน อยางไรก็
ตาม หากมีการใชสิทธิครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งหมด 
จะมีผลกระทบตอผูถือหุนเดิมลดลงประมาณรอยละ 33.33 
Earnings per share dilution    =     กําไรตอหุนกอนเสนอขาย - กําไรตอหุนหลังเสนอขาย 

                   กําไรตอหุนกอนเสนอขาย 
                                        =    (0.38 – 0.25) / 0.38    =  33.33% 
โดย กําไรตอหุนกอนเสนอขาย     =                    กําไรสุทธิ ป 2554 
                                                               จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

=    76,220,664 / 200,000,000 = 0.38 บาทตอหุน 
        กําไรตอหุนหลังเสนอขาย    =                                กําไรสุทธิ ป 2554 
                                                               จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 
                                                                  + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งน้ี 

=    76,220,664 / (200,000,000 + 100,000,000)  
=   0.25 บาทตอหุน 

เง่ือนไขการปรับสิทธิ: บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญตลอดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงดังตอไปน้ี ทั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือรักษา
ผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม 
1. บริษัทเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหรือการแบงแยก

หุนที่ไดออกแลวของบริษัท 
2. บริษัทจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนใหแกผูถือหุนของบริษัท 
3. บริษัทเสนอขายหุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป ในราคาที่ตํ่ากวา

ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุนน้ัน หรือราคาตลาดในชวงกอนเสนอขายหุนน้ัน และเปนวิธี
คํานวณตามท่ีระบุไวในขอกําหนดสิทธิ 

4. บริษัทเสนอขายหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหมโดยกําหนดราคาหรือ
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คํานวณราคาของหุนที่ออกใหมเพ่ือรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
ตํ่ากวาราคาหุนที่คํานวณตามวิธีที่ใชราคาตลาดในขณะเสนอขายหุนกูแปลงสภาพหรือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในชวงกอนการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญ
แสดงสิทธิน้ันและเปนวิธีการคํานวณตามท่ีระบุไวในขอกําหนดสิทธิ 

5. บริษัทจายเงินปนผลเปนเงินซึ่งเกินกวาอัตราที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ 
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ขอ 1 ถึง 5 ที่ทําใหผลประโยชนตอบแทนใด ๆ ที่ผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม 
ทั้งน้ี มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปน
ผูพิจารณากําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการปรับหรือการเปล่ียนแปลงอัตรา
การใชสิทธิ และราคาใชสิทธิ  

เง่ือนไขอื่น ๆ: ใหคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมีอํานาจกระทําการ
แทนบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ การกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิ
ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิการเขาเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาตางๆ ที่
เก่ียวของ รวมท้ัง ดําเนินการตางๆ อันจําเปน และสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับใบสําคัญแสดงสิทธิและ
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งน้ี ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิและหุน
สามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่
เก่ียวของ 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


