
 

 

 
 
 
 
 

บริษทั ฟิลเตอร ์วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

Filter Vision Public Company Limited 
 
 

 

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ฟิลเตอร ์วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 
ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วน 

(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “FVC-W2”) 
จ านวนไม่เกนิ 138,790,248 หน่วย อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ3 ปี ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้
1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท 
 

โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นสามญัเดมิของบรษิทัทีใ่ช้สทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัตามสดัส่วน ในอตัราส่วน 10 
หุน้สามญัเพิม่ทุนต่อ 9 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิและก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัทีม่สีทิธิจองซือ้หุน้เพิม่ทุน
พร้อมใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี้  ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมถงึทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีน ใน
วนัที ่17 มนีาคม 2560 
 
 

 

ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั  

ของบริษทั ฟิลเตอร ์วิชัน่จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (FVC-W2) 
ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วน 

 
 
 

(นายวจิิตร เตชะเกษม) (นางสาวปานจิต ฉิมพาลี) 
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ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษทั ฟิลเตอร ์วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (FVC-W2) 
ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วน 

 
 

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ฟิลเตอร ์วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
สามญัเดมิของบรษิทัทีใ่ชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัตามสดัส่วน (“ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “FVC-W2”) 
ออกโดยบรษิทั ฟิลเตอร ์วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ตามมตทิี่ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่27 
เมษายน 2560 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ (ตามนิยามทีร่ะบุดา้นล่าง) จะไดร้บัสทิธติามทีไ่ด้ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ(ตาม
นิยามทีร่ะบุด้านล่าง) นี้ โดยผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ (ตามนิยามทีร่ะบุด้านล่าง) และผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธจิะต้อง
ผูกพนัตามขอ้ก าหนดสทิธทิุกประการ และใหถ้ือว่าผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธไิด้รบัทราบและเขา้ใจขอ้ก าหนดต่างๆ ใน
ขอ้ก าหนดสทิธิเป็นอย่างดีแล้ว ทัง้นี้ ผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธจิะจดัให้มีการเกบ็รกัษาส าเนาข้อก าหนดสทิธไิว้ ณ 
ส านกังานใหญ่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิเพื่อใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธขิอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสทิธไิดใ้นวนั
และเวลาท าการของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 
ค าจ ากดัความ 
 
ค าและข้อความต่างๆ ทีใ่ช้อยู่ในข้อก าหนดสิทธิ ให้มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
 
ขอ้ก าหนดสทิธ ิ หมายถงึ ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธแิละ

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ฟิลเตอร ์วชิัน่ 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (FVC-W2) ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญั
เดิมของบริษัทที่ใช้สทิธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทตาม
สดัสว่น (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
บรษิทั หรอื ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ หมายถงึ บรษิทั ฟิลเตอร ์วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ หมายถงึ ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อใชแ้ทนใบส าคญัแสดงสทิธิที่
จะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ฟิลเตอร ์วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 
(FVC-W2) ที่จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทที่ใช้สทิธิ
จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัตามสดัสว่น 

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ หมายถงึ ใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชัน่ 
จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (FVC-W2) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
สามญัเดมิของบรษิทัทีใ่ชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัท
ตามสดัสว่น ซึง่มรีายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธนิี้ 

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 34/2551 เรื่อง การ
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ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้
หุน้ทีอ่อกใหม่และหุน้ทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิลง
วนัที ่15 ธนัวาคม 2551 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ หมายถงึ ผูท้รงสทิธใินใบส าคญัแสดงสทิธ ิและใหร้วมถงึผูถ้อืใบแทนใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ

ระยะเวลาการแจง้ 
ความจ านงในการใชส้ทิธ ิ

หมายถงึ ใหม้คีวามหมายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.2.2 ของขอ้ก าหนดสทิธ ิ

วนัใชส้ทิธ ิ หมายถงึ ใหม้คีวามหมายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.2.1 ของขอ้ก าหนดสทิธ ิ
วนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย หมายถงึ ใหม้คีวามหมายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.2.1 ของขอ้ก าหนดสทิธ ิ
วนัท าการ หมายถงึ วนัทีธ่นาคารพาณิชยเ์ปิดท าการตามปกตใินกรุงเทพมหานคร ซึง่

ไม่ใช่วนัเสาร์หรอืวนัอาทติย ์หรอืวนัอื่นใดทีธ่นาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศใหเ้ป็นวนัหยุดของธนาคารพาณิชย ์

วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ หมายถงึ วนัที ่27 มถุินายน 2560 
ส านกังาน ก.ล.ต. หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

1.  รายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ  

 บรษิทัจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวนไม่เกนิ 138,790,248 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัเดมิของ
บรษิทัทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัตามสดัสว่น โดยไม่คดิมลูค่า ซึง่มรีายละเอยีดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ดงัต่อไปนี้  

1.1 ลกัษณะส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสิทธิ 
 

บรษิทั ฟิลเตอร ์วชิัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 

ท่ีอยู่ผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

95 ซอยรามอนิทรา 117 ถนนรามอนิทรา แขวงมนีบุร ี
เขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 
โทรศพัท ์02-518-2722 (อตัโนมตั ิ6 สาย) 
โทรสาร 02-518-2723 
 

ประเภทของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ   

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชัน่ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2          
ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นสามญัเดมิของบรษิัทที่ใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทตาม
สดัสว่น  
 

ชนิดของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 
 

ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืได ้

จ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีออก 

ไม่เกนิ 138,790,248 หน่วย  
 



 

            
(นายวจิิตร เตชะเกษม) (นางสาวปานจิต ฉิมพาลี) 
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จ านวนหุ้นสามัญท่ี
ออกเพื่อรองรบัการ
ใ ช้ สิ ท ธิ ต า ม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

ไม่เกนิ 138,790,248 หุน้ (มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) ซึง่เมื่อรวมกบัจ านวนหุน้ทีบ่รษิทั
จดัไวเ้พื่อรองรบัหุน้แปลงสภาพและใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขายในครัง้อื่นๆ (ถ้าม)ี คดิเป็น
รอ้ยละ 48.19 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัทภายหลงัการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิม่ทุนโดยไม่มหีุน้เหลอืจากการเสนอขายในครัง้นี้  

วิธีการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เป็นการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัเดมิของบรษิทัทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทุนในอตัราส่วน 10 
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 9  หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปดัเศษทิ้ง โดย
คณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูด้ าเนินการ
ยกเลกิเศษทีเ่หลอืจากการปดัเศษทิง้) โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้สามญัเดมิของบรษิทัทีม่สีทิธิ
จองซือ้หุน้เพิม่ทุนพรอ้มใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ในวนัที ่16 มนีาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมถงึที่มี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ)โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีน ในวนัที ่17 มนีาคม 2560 
 

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย 
 

หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) 
 

อายขุองใบส าคญั
แสดงสิทธิ 
 

3 ปี นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  
 

วนัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ 
 

27 มถุินายน 2560 

อตัราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ (อาจเปลีย่นแปลงภายหลงัตามเงื่อนไขการ
ปรบัสทิธ)ิ 
 

ราคาการใช้สิทธิ ราคาการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธจิะเท่ากบั 1.00 บาทต่อหุน้ (มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท) (อาจเปลีย่นแปลงภายหลงัตามเงื่อนไขการปรบัสทิธ)ิ 
 

ระยะเวลาการใ ช้
สิทธิและระยะเวลา
การแจ้งความจ านง 
ในการใช้สิทธิ 

ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิได้ในวนัท าการสุดท้ายของ
เดอืนมถุินายน ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ วนัใชส้ทิธคิรัง้แรกจะตรง
กบัวนัที่ 29 มถุินายน 2561  ส าหรบัวนัก าหนดการใช้สทิธคิรัง้สุดท้ายตรงกบัวนัที่ใบส าคญั
แสดงสทิธมิอีายุครบ 3 ปี นับแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิในกรณีวนัที่ก าหนดใช้สทิธไิม่
ตรงกบัวนัท าการ ให้เลื่อนวนัก าหนดใช้สทิธิในแต่ละครัง้เป็นวนัท าการสุดท้ายก่อนหน้าวนั
ก าหนดใช้สทิธดิงักล่าว โดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะต้องแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธภิายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ ตัง้แต่เวลา 9.00 
น. ถงึ 15.30 น. ยกเวน้กรณีแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ
สามารถแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธไิดภ้ายใน 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย  



 

            
(นายวจิิตร เตชะเกษม) (นางสาวปานจิต ฉิมพาลี) 

                                                                                                                      กรรมการผู้ มีอ านาจ 
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วนัส้ินสุดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

26 มถุินายน 2563 
 

นายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ตลาดรองของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

บรษิทัจะน าใบส าคญัแสดงสทิธไิปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
เอม็ เอ ไอ 
 

ตลาดรองของหุ้น
สามญัท่ีเกิดจากการ
ใช้สิทธิ 
 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ 
 

ผลกระทบต่อ 
ผูถ้ือหุ้น 

 ในการประชุมครัง้นี้ บรษิทัมกีารออกและเสนอขายหลกัทรพัยด์งันี้ 
a. การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิตามสดัส่วน (Rights 

Offering) จ านวน 154,211,387 หุน้ 
b. การออกใบส าคัญแสดงสทิธิ FVC-W2 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights 
Offering) จ านวนไม่เกิน 138,790,248  หน่วย และมีการออกหุ้นสามัญเพื่อ
รองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิFVC-W2 จ านวนไม่เกนิ 138,790,248 
หุน้ 

 หุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้จะมสีทิธแิละสภาพเท่า
เทยีมกบัหุน้สามญัของบรษิทัทีอ่อกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ 

 นอกจากหุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 138,790,248 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) ทีไ่ด้
จดัสรรไว้รองรบัการใช้สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธใิห้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิ บรษิัทอาจจะต้อง
เพิม่ทุนขึน้อกีเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงในการใชส้ทิธเิมื่อเกดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการ
ปรบัสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธติามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ

 ผลกระทบต่อผู้ถือหุน้จากการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ในครัง้นี้สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 กรณีดงัต่อไปนี้ 
กรณีท่ี 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม

สดัส่วนการถือหุ้นเดมิ (Rights Offering) และใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
FVC-W2 ทัง้จ านวน 

กรณีท่ี 2 ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม
สดัสว่นการถอืหุน้เดมิ (Rights Offering) แต่บุคคลอื่นทีม่ใิช่ผูถ้อืหุน้เดมิใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิFVC-W2 ทัง้จ านวน 



 

            
(นายวจิิตร เตชะเกษม) (นางสาวปานจิต ฉิมพาลี) 

                                                                                                                      กรรมการผู้ มีอ านาจ 
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 1. ด้านการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

มรีายละเอยีดการค านวณในแต่ละกรณีดงันี้ 

กรณีท่ี 1 เท่ากบัศูนย์ เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดมิใช้สทิธใินการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนตาม
สดัส่วนและใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ FVC-W2 ท าให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รบั
ผลกระทบดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) จากการออก
และเสนอขายหลกัทรพัยใ์นครัง้นี้ 

กรณีท่ี 2 เทา่กบัรอ้ยละ 23.08 
การลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ 
 
=   
  
 
=    
 
= รอ้ยละ 23.08 
ในกรณีทีม่กีารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนพรอ้มกบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิFVC-W2 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิทัง้จ านวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับ
ผลกระทบดา้นการลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออก
และเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ อย่างไรกต็าม หากมกีารใชส้ทิธซิือ้
หุน้ตามใบส าคญัแสดงสทิธโิดยบุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหุน้เดมิทัง้จ านวนจะมผีลกระทบต่อผู้
ถอืหุน้เดมิเท่ากบัรอ้ยละ 23.08 

 
2. ด้านการลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share Dilution) 

การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution) = 
 (   ก่อนการเสนอขาย -    หลงัการเสนอขาย)     

   ก่อนการเสนอขาย
 

 
Earning เท่ากบั 12.02 ล้านบาท จากก าไรสุทธขิองบรษิัทจ านวน 4 

ไตรมาสนบัตัง้แต่ไตรมาส 1 ปี 2559 ถงึ ไตรมาส 4 ปี 2559 
EPS ก่อนการเสนอขาย เท่ากบั 0.04 บาทต่อหุน้ Earning หารดว้ยจ านวนหุน้ทีอ่อก

และช าระแลว้จ านวน 308,422,774 หุน้ 
 
 
 
 
 
 

จ านวนหุ้นรองรับ FVC-W2 

จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้น RO + จ านวนหุ้นรองรับ FVC-W2 

138,790,248 

308,422,774 + 154,211,387 + 138,790,248 



 

            
(นายวจิิตร เตชะเกษม) (นางสาวปานจิต ฉิมพาลี) 

                                                                                                                      กรรมการผู้ มีอ านาจ 
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มรีายละเอยีดการค านวณในแต่ละกรณีดงันี้ 

กรณีท่ี 1 และกรณีท่ี 2 เท่ากบัรอ้ยละ 51.28 
EPS หลงัการเสนอขาย 

= 
        

จ านวนหุน้     -   + จ านวนหุน้    + จ านวนหุน้รองรบั    -    
 

 
= 

12,019,612

           +           +            
 

 
=                      0.020 บาทต่อหุน้ 
 
การลดลงของสว่นแบ่งก าไร 

=     
     ก่อนเพิม่ทุน     หลงัเพิม่ทุน     

    ก่อนเพิม่ทุน
 

 

=                   
 ( .04 –  .02)     

0.04
 

 
=                    รอ้ยละ 51.28 
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทัง้จ านวนและผูถ้อืหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
FVC-W2 ไม่ว่าเป็นผูถ้อืหุน้เดมิหรอืบุคคลอื่นทีม่ใิช่ผูถ้อืหุน้เดมิใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดง
สทิธ ิFVC-W2 ทัง้จ านวน 
 

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

การลดลงของราคาตลาด =   
 (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย)     

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
 

 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย เท่ากบั 3.18 บาทต่อหุน้ ซึง่ค านวณจากราคาปิดถวัเฉลีย่

ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบริษัทที่มีการซื้อขายใน
ตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลา 7 วนัท า
การตดิต่อกนั (ตัง้แต่ 10 ก.พ. 60 - 21 ก.พ. 60) ก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 23 
กุมภาพนัธ์ 2560 ซึง่เป็นวนัที่คณะกรรมการบรษิัทมมีติ
ใหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 



 

            
(นายวจิิตร เตชะเกษม) (นางสาวปานจิต ฉิมพาลี) 

                                                                                                                      กรรมการผู้ มีอ านาจ 
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มรีายละเอยีดการค านวณในแต่ละกรณีดงันี้ 

กรณีท่ี 1 และ กรณีท่ี 2 เท่ากบัรอ้ยละ 17.81 
ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

=   
 (ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย จ านวนหุน้     -  )+(ราคา    จ านวนหุน้   )+(ราคาใชส้ทิธ ิ   -   จ านวนหุน้รองรบั    -  ) 

จ านวนหุน้     -  +จ านวนหุน้   +จ านวนหุน้รองรบั    -  
 

 

=       
 (3.05 308 42  774)+( .              )+( .              )

           +           +            
 

=       2.51 
 
การลดลงของราคาตลาด 

=       
 (3.05 – 2.51)     

3.05
 

 
=       รอ้ยละ 17.81 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทัง้จ านวนและผูถ้อืหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
FVC-W2 ไม่ว่าเป็นผูถ้อืหุน้เดมิหรอืบุคคลอื่นทีม่ใิช่ผูถ้อืหุน้เดมิใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดง
สทิธ ิFVC-W2 ทัง้จ านวน  
 

1.2  วิธีการใช้สิทธิและเง่ือนไขการใช้สิทธิ 

1.2.1  วนัก าหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date)  

ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธไิดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดอืนมถุินายน 
ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ วนัใชส้ทิธคิรัง้แรกจะตรงกบัวนัที่ 29 มถุินายน 2561  ส าหรบัวนั
ก าหนดการใช้สทิธคิรัง้สุดท้ายตรงกบัวนัที่ใบส าคญัแสดงสทิธมิอีายุครบ 3 ปี นับแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิใน
กรณีวนัทีก่ าหนดใชส้ทิธไิม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดใชส้ทิธใินแต่ละครัง้เป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนหน้าวนั
ก าหนดใชส้ทิธดิงักล่าว โดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธภิายใน
ระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถงึ 15.30 น. ยกเวน้กรณีแจง้ความจ านงในการ
ใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธไิดภ้ายใน 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้
สทิธคิรัง้สดุทา้ย 

 
1.2.2  ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัจะต้องแจง้ความจ านง
ในการใช้สทิธทิี่จะซื้อหุ้นของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิแต่ละครัง้ ตัง้แต่เวลา     
9.00 น. ถงึ 15.30 น. ยกเวน้กรณีแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถแจง้ความ
จ านงในการใชส้ทิธไิดภ้ายใน 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย  



 

            
(นายวจิิตร เตชะเกษม) (นางสาวปานจิต ฉิมพาลี) 

                                                                                                                      กรรมการผู้ มีอ านาจ 
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ทัง้นี้ บรษิัทจะไม่มกีารปิดสมุดทะเบยีนเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิยกเว้นในกรณีการใช้สทิธคิรั ้ง
สดุทา้ย จะมกีารปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ21 วนั ก่อนวนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย และตลาดหลกัทรพัย ์
จะท าการขึน้เครื่องหมาย SP (หา้มการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีน (ในกรณีที่วนัปิดสมุด
ทะเบยีนพกัการโอนสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธติรงกบัวนัหยุดท าการของตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้ลื่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนเป็น
วนัท าการก่อนหน้า) 

การแจ้งข่าวเกี่ยวกบัการใชส้ทิธ ิอตัราการใช้สทิธ ิ ราคาทีจ่ะซื้อหุ้นสามญั  ระยะเวลาในการใชส้ทิธ ิ และ
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิบรษิทัจะแจง้รายละเอยีดดงักล่าวอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนระยะเวลาการ
แจง้ความจ านงในการใช้สทิธใินแต่ละครัง้ ในระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย ์ ส าหรบัวนัใช้สทิธคิรัง้สุดทา้ย 
บรษิัทจะส่งรายละเอยีดดงักล่าวให้กบัผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธติามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธ ิณ วนัปิดสมุดทะเบยีนครัง้สดุทา้ยทางไปรษณียล์งทะเบยีน  

 

1.2.3 นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั    
93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง  
 กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศพัท ์0-2009-9000 
 โทรสาร 0-2009-9991 
 Email: TSDCallCenter@set.or.th 
 Website: http://www.tsd.co.th 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิจะรบัผดิชอบต่อการปิดสมุดทะเบยีนผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึง่ในสมุด
ทะเบยีนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สญัชาติและที่อยู่ของผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธ ิและรายละเอยีดอื่นๆ ที่
บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั จะก าหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนั จะถอืว่ าขอ้มูลทีป่รากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนัน้ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งขอ
เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในรายละเอยีดในการลงบนัทกึสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธต่ิอนายทะเบยีน
ใบส าคญัแสดงสทิธโิดยตรง 

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นนายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหแ้ก่
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิราบผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์โดยเรว็ และแจง้ให้ส านักงาน ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนั รวมทัง้บรษิทัจะด าเนินการจดัส่งเอกสารเกีย่วกบัการเปลีย่นนายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธใิหก้บัผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนดว้ย 

 
1.2.4 วิธีการและสถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ 

(1) สถานทีต่ดิต่อในการใชส้ทิธ ิ

 บรษิทั ฟิลเตอร ์วชิัน่ จ ากดั (มหาชน)   
     95 ซอยรามอนิทรา 117 ถนนรามอนิทรา แขวงมนีบุร ี
     เขตมนีบุร ีกรุงเทพฯ 10510 

mailto:TSDCallCenter@set.or.th
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     โทรศพัท ์02-518-2722 (อตัโนมตั ิ6 สาย) 
     โทรสาร 02-518-2723 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัมกีารเปลีย่นแปลงสถานทีต่ดิต่อในการใชส้ทิธ ิบรษิทัจะแจง้รายละเอยีด
ใหก้บัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยต่์อไป 

(2) ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถติดต่อขอรบัแบบแสดงความ
จ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของบริษัท 
(http://www.filtervision.co.th) ในระหว่างระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิ

ในกรณีทีใ่บส าคญัแสดงสทิธอิยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทีต่อ้งการใชส้ทิธติอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอใหอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธติามทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยยื่นต่อบรษิทัหลกัทรพัย์ทีท่ าหน้าทีเ่ป็น
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ (Broker) ของตน และบรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่าวจะด าเนินการแจ้ง
กบับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิส าหรบัน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัทีจ่ะยื่น
กบับรษิทั เพื่อด าเนินการใชส้ทิธต่ิอไป 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัจะต้อง
ปฏบิตัติามเงื่อนไขการแจง้ความจ านงในการใช้สทิธ ิโดยผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธจิะตอ้งปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายต่างๆ ทีใ่ชบ้งัคบัเกีย่วกบั
การใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัดว้ย โดยด าเนินการและสง่เอกสารดงัต่อไปนี้ 

(2.1) แบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัที่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้องชดัเจน
และครบถว้นแลว้ทุกรายการ พรอ้มลงลายมอืชื่อโดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ 
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะสามารถขอรบัแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุ้น
สามญัของบริษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สทิธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิครัง้
สดุทา้ย 

(2.2) ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่ระบุว่าผู้ถือนัน้มีสิทธิใน
ใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบุอยู่ ในแบบแสดงจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามญั 

(2.3) หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธ ิ

 (ก.)  บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ข.) บุคคลธรรมดาทีม่ใิช่สญัชาตไิทย 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ค.) นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทัทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน
ก่อนวนัใชส้ทิธ ิพรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนาม
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ของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสาร
หลกัฐานของผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อตาม (ก.) หรอื (ข.) พรอ้มลงลายมอืชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง (ยกเวน้กรณีทีบ่รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั หรอืบรษิัทผู้ฝากหลกัทรพัย์กบับรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูโ้อนหรอืผูร้บัโอน ไม่ตอ้งสง่หลกัฐานดงักล่าว) 

(ง.) นิตบิุคคลต่างประเทศ 

ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้นิตบิุคคล หนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบั และ
หนังสอืรบัรองที่ออกไม่เกิน 6 เดอืนก่อนวนัใช้สทิธิ ซึ่งรบัรองโดย Notary 
Public พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูม้ี
อ านาจลงลายมือชื่อตาม (ก.) หรือ (ข.) พร้อมลงลายมือชื่อรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

 (จ.) นิตบิุคคลต่างประเทศ ทีแ่ต่งตัง้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู ้

  รบัฝากและดแูลหุน้ 

ในกรณีที่มอบให้ Custodian เป็นผูใ้ช้สทิธแิทน ต้องมหีนังสอืมอบอ านาจ
จากผู้ถือหุน้ลงนามโดยผู้มอี านาจลงนามให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการ
แทน 1 ฉบบั พร้อมเอกสารประกอบตามข้อ (ง) และหนังสือรับรองของ 
Custodian ที่ระบุรายชื่อผู้มอี านาจลงนาม พรอ้มเอกสารหลกัฐานของผู้มี
อ านาจลงนาม ตาม (ก) หรือ (ข) อีก 1 ฉบบั พร้อมลงนามรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง และประทบัตราส าคญัของ Custodian (ถา้ม)ี   

(2.4) ช าระเงนิตามจ านวนในการใชส้ทิธติามทีร่ะบุในแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สามญัภายในก าหนด โดยไม่เกนิวนัใชส้ทิธ ิโดยวธิหีนึ่งวธิใีด ดงันี้ 

(ก.) โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากชื่อ “บญัชจีองซือ้หุน้เพิม่ทุน บรษิทั ฟิลเตอร ์วชิัน่ 
จ ากดั (มหาชน)” ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาพระโขนง บญัชี
ออมทรพยัเ์ลขที ่161-0-14971-8 โดยแนบหลกัฐานการโอนเงนิภายในวนั
ใชส้ทิธ ิ

(ข.)  ช าระโดย เชค็ ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงนิธนาคาร หรอืค าสัง่จ่ายเงนิธนาคารที่
สามารถเรยีกเกบ็ไดใ้นกรุงเทพมหานคร ภายในวนัใชส้ทิธแิต่ละครัง้ โดย
ขดีคร่อมสัง่จ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชัน่ จ ากัด 
(มหาชน)” ทัง้นี้ การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัท
สามารถเรยีกเกบ็เงนิจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หากเรยีกเกบ็เงนิไม่ได้
ดว้ยเหตุใดๆ ที่มไิดเ้กดิจากบรษิทั ใหถ้อืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธแิสดง
เจตนายกเลกิการใช้สทิธดิงักล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิก
การขอใช้สทิธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นี้  ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สทิธิซื้อหุ้น
สามญัในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลกิการใชส้ทิธใินครัง้สุดทา้ยใหถ้ือ
ว่าหมดสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวอกีต่อไป  
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หมายเหตุ : ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงค์จะใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัจะเป็นผู้
รบัภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรอื อากรแสตมป์ทัง้หมด (ถ้าม)ี 
ตามบทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎากร หรอืขอ้บงัคบั หรอืกฎหมาย
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบักบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั
ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ถา้ม)ี 

(3) จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซื้อหุ้น
สามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเตม็เท่านัน้ โดยอตัราการใชส้ทิธเิท่ากบัใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามญั เวน้แต่จะมกีารปรบัอตัราการใช้สทิธิ
ตามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ

(4) จ านวนหุ้นสามญัที่จะออกใหเ้มื่อมกีารใช้สทิธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงนิในการใช้
สทิธซิึง่ผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิไดช้ าระตามทีก่ล่าวขา้งต้น 
หารดว้ยราคาการใชส้ทิธใินขณะทีม่กีารใชส้ทิธนิัน้ โดยบรษิทัจะออกหุน้สามญัเป็นจ านวน
เต็มไม่เกนิจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิคูณด้วย
อตัราการใช้สทิธ ิหากมกีารปรบัราคาการใช้สทิธิ และ/หรอื อตัราการใช้สทิธแิล้ว ท าให้มี
เศษเหลอือยู่จากการค านวณดงักล่าว บรษิทัจะไม่น าเศษดงักล่าวมาคดิค านวณและจะช าระ
เงนิที่เหลอืจากการใชส้ทิธดิงักล่าวคนืให้แก่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญั
แสดงสทิธภิายใน 14 วนั นับจากวนัใชส้ทิธใินแต่ละครัง้โดยไม่มดีอกเบีย้ ทัง้นี้ ตามวธิกีาร
และเงื่อนไขทีบ่รษิทัก าหนด  

ในกรณีที่ต้องมกีารเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สทิธิตามเกณฑ์การปรบัราคาการใช้สทิธแิละ
อตัราการใชส้ทิธติามทีร่ะบุในเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิและมเีศษของจ านวนหุน้สามญัทีจ่ะไดร้บั
จากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

(5) การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธ ิจะไม่มกีารเปลีย่นแปลงที่
ท าใหร้าคาการใชส้ทิธใิหม่สงูขึน้ และ/หรอื อตัราการใชส้ทิธลิดลงเวน้แต่กรณีการรวมหุน้ และ
จะใช้ราคาการใช้สทิธใิหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุ้น
สามญั (จ านวนหุ้นสามญัค านวณได้จากอตัราการใช้สทิธใิหม่ คูณกบัจ านวนใบส าคญัแสดง
สทิธทิีแ่สดงความจ านงในการใชส้ทิธ ิเมื่อค านวณไดจ้ านวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้ ใหต้ดัเศษ
ของหุน้นัน้ทิง้) สว่นในกรณีทีก่ารเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธดิงักล่าวมผีลท าใหร้าคาการใช้
สทิธใิหม่มรีาคาซึง่ต ่ากว่ามลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทักใ็ห้ใชมู้ลค่าทีต่ราไว้ของหุน้
สามญัของบรษิทัเป็นราคาการใชส้ทิธใิหม่ 

(6) หากบรษิทัไดร้บัหลกัฐานใบส าคญัแสดงสทิธิ หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืจ านวน
เงนิทีบ่รษิทัไดร้บัช าระไม่ครบตามจ านวนทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้
สามญั หรอืบรษิัทตรวจสอบไดว้่าขอ้ความทีผู่้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญั
แสดงสทิธกิรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญันัน้ไม่ครบถ้วนหรอืไม่
ถูกต้อง หรอืปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายต่างๆ ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องท าการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขก่อนวนัใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ มฉิะนัน้แลว้บรษิทัจะถอืว่าการแจง้ความจ านงในการใช้
สทิธใินครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิ และบรษิทัจะจดัส่งใบส าคญัแสดงสทิธหิรอื



 

            
(นายวจิิตร เตชะเกษม) (นางสาวปานจิต ฉิมพาลี) 

                                                                                                                      กรรมการผู้ มีอ านาจ 
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ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธคินืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ
ภายใน 14 วนันบัจากวนัใชส้ทิธ ิโดยไม่มดีอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ   

ในกรณีทีผู่ถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิช าระเงนิในการใชส้ทิธไิม่
ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้  ตามที่บริษัท
เหน็สมควร  

(6.1) ถอืว่าการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิหรอื 

(6.2) ถอืว่าจ านวนหุน้สามญัทีจ่องซือ้มจี านวนเท่ากบัจ านวนทีพ่งึจะไดร้บัตามจ านวนเงนิใน
การใชส้ทิธ ิซึง่บรษิทัไดร้บัช าระไวจ้รงิตามราคาการใชส้ทิธใินขณะนัน้  

ในกรณีตามขอ้ (6.1) บรษิทัจะส่งเงนิทีไ่ดร้บัไวแ้ละใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญั
แสดงสทิธ ิซึง่บรษิัทถือว่าไม่มกีารใช้สทิธดิงักล่าวคนืใหแ้ก่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิภายใน 14 วนันบัจากวนัใชส้ทิธ ิโดยไม่มดีอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิทีย่งัไม่มกีารใชส้ทิธดิงักล่าวยงัมผีล
ใชไ้ดต่้อไปจนถงึวนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย หรอื 

 ในกรณีตามข้อ (6.2) บริษัทจะส่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
พรอ้มเงนิส่วนที่เหลอื (ถ้าม)ี ในกรณีทีบ่รษิทัถอืว่ามกีารใช้สทิธเิพยีงบางส่วนคนืใหก้บัผูถ้ือ
ใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิภายใน 14 วนันับจากวนัใชส้ทิธ ิโดยไม่มี
ดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรกด็ ีใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธสิ่วน
ทีย่งัไม่มกีารใชส้ทิธดิงักล่าวยงัมผีลใชต่้อไปจนถงึวนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 

(7) เมื่อผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั
ได้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญั กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้
ใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ แบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธซิื้อหุ้น
สามญั และช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบรูณ์ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิจะไม่สามารถเพกิถอนการใช้สทิธไิด้ เว้นแต่จะได้รบัความ
ยนิยอมเป็นหนงัสอืจากบรษิทั 

(8)  เมื่อพ้นก าหนดวนัใช้สทิธคิรัง้สุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญั
แสดงสทิธิยงัมิได้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่า
ใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิและ
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิจะใชส้ทิธไิม่ไดอ้กีเมื่อพน้ก าหนดการ
ใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 

(9)  ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิส่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นจ านวนหน่วยมากกว่าจ านวนหน่วยทีป่ระสงคจ์ะใช้สทิธ ิ
บรษิทัจะสง่ใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิทีม่จี านวนหน่วยของใบส าคญั
แสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธสิว่นทีเ่หลอืคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธภิายใน 14 วนันบัจากวนัใชส้ทิธนิัน้ๆ  

(10)  ภายหลงัจากครบก าหนดวนัใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ บรษิทัจะยื่นขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุน
ช าระแลว้ของบรษิทัต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ส าหรบัการใชส้ทิธิ



 

            
(นายวจิิตร เตชะเกษม) (นางสาวปานจิต ฉิมพาลี) 
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ในแต่ละครัง้ภายใน 14 วนันับจากวนัใชส้ทิธแิละบรษิทัไดร้บัช าระค่าหุน้ครบตามจ านวนทีม่ี
การใชส้ทิธแิล้ว นอกจากนี้ บรษิทัจะด าเนินการจดทะเบยีนผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ได้ใช้
สทิธินัน้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัที่
ค านวณไดจ้ากการใชส้ทิธใินครัง้นัน้  

ทัง้นี้ บรษิัทจะด าเนินการยื่นค าขอให้รบัหุ้นสามญัที่ออกเนื่องจากการใช้สทิธติามใบส าคญั
แสดงสทิธิดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ภายใน 30 วนันับแต่
ครบก าหนดวนัใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ 

(11)  ในกรณีที่หุ้นสามญัที่ออกไว้เพื่อรองรบัการใช้สทิธมิีไม่เพยีงพอ บรษิัทจะด าเนินการชดใช้
ค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ม่สามารถ
ใชส้ทิธไิดต้ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2 อย่างไรกต็าม บรษิทัจะไม่ชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญั
แสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิทีไ่ม่สามารถใชส้ทิธไิดเ้นื่องจากการถูกจ ากดัสทิธิ
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีร่ะบุในขอ้บงัคบัของบรษิทั ถงึแมว้่าจะมหีุน้สามญัเพยีงพอกต็าม 

(12) บรษิทัฯ จะไม่ชดใชค้่าเสยีหายใดๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ทัง้บุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล) ซึง่มสีญัชาตต่ิางดา้ว ทีไ่ม่สามารถใชส้ทิธไิดอ้นัเนื่องมาจากขอ้จ ากดัในเรื่องอตัราส่วน
การถอืหุน้ของคน ต่างดา้ว ซึง่ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 7 ก าหนดว่า สดัส่วนการถอืหุน้ของคน
ต่างดา้วจะตอ้งไม่เกนิกว่า รอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

(13)  ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้
พจิารณาขอ้ก าหนด เงื่อนไขอื่นและรายละเอยีดอื่นๆ หรอืเหตุใหต้้องออกหุน้ใหม่ตลอดจน
การเปลีย่นแปลงการใชส้ทิธทิัง้ดา้นราคาและอตัราการใชส้ทิธติามวธิกีารค านวณทีเ่หมาะสม 
เมื่อมเีหตุการณ์ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด ทัง้นี้ หากมี
กรณีทีจ่ าเป็นต้องขอมตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัจะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ตามกฎระเบยีบต่อไป 

 
 
2. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษทัไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรบัการใช้สิทธิ 

บรษิทัจะชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิตามรายละเอยีด ดงันี้ 

2.1 บรษิทัจะชดใช้ค่าเสยีหายใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิต่อเมื่อผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิด้มาแสดงความ
จ านงที่จะใช้สทิธใินแต่ละครัง้ และปฏบิตัิถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ และบรษิัทไม่สามารถจดัให้มหีุ้น
สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธไิดอ้ย่างครบถว้นโดยค่าเสยีหายทีบ่รษิทัจะชดใชใ้หแ้กผู่ถ้อืใบส าคญั
แสดงสทิธขิา้งตน้ มสีตูรการค านวณดงันี้ 

ค่าเสยีหายต่อใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย = B X [MP – EP] 

  โดยที ่

B คอื จ านวนหุน้สามญัทีไ่ม่สามารถจดัให้ม ีและ/หรอื เพิม่ขึน้ได้  ตามอตัราการ
ใชส้ทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

MP คอื ราคาตลาดถัว่เฉลี่ยด้วยน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท 7 วันท าการ



 

            
(นายวจิิตร เตชะเกษม) (นางสาวปานจิต ฉิมพาลี) 
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ตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธ ิบรษิทัทีม่กีารซือ้ขายทัง้หมดในตลาด
หลกัทรพัยใ์นวนัใชส้ทิธใินแต่ละครัง้  

EP คอื ราคาการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่
เปลีย่นแปลงแลว้ตามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ

 
ในกรณีทีไ่ม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุน้สามญัของบรษิทั” เนื่องจากหุน้สามญัไม่มกีารซือ้ขายใน

วนัใชส้ทิธ ิบรษิทัจะด าเนินการก าหนดราคายุตธิรรมเพื่อใชใ้นการค านวณแทน 
 

 2.2  การชดใช้ค่าเสยีหายข้างต้นบริษัทจะช าระให้เป็นเช็คระบุชื่อขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะและจะจดัส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วนันบัจากวนัใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ โดยไม่มดีอกเบีย้ หากบรษิทัไม่สามารถคนืเงนิค่าจอง
ซือ้หุน้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดภ้ายในก าหนดเวลาดงักล่าว บรษิทัจะช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญั
แสดงสทิธใินอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากค่าเสยีหายนับจากวนัที่พน้ก าหนดระยะเวลา 14 วนัดงักล่าวจนถงึ
วนัที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รบัเงินคืนแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสยีหาย
ดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัโดยถูกต้องแลว้ ใหถ้อื
ว่าผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รบัคืนเงินค่าเสยีหายแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะไม่มีสทิธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้หรอืค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไป 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นคนต่างด้าว (ทัง้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ใช้สทิธจิองซื้อหุ้น
สามญั แต่ไม่สามารถจองซือ้ไดเ้น่ืองจากขอ้จ ากดัในเรื่องอตัราสว่นการถอืหุน้ของคนต่างดา้ว ซึง่ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 
7 ก าหนดว่าการถอืหุน้ของคนต่างดา้วจะต้องไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
ในกรณีเช่นนี้ บรษิทัจะไม่ชดใชค้่าเสยีหาย หรอืด าเนินการอื่นใดใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่เป็นคนต่างดา้ว และผู้
ถอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่ป็นคนต่างดา้วดงักล่าวไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหาย หรอืเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชดใช้ค่าเสยีหาย
ใดๆ ทัง้สิน้  

อย่างไรกด็ ีใบส าคญัแสดงสทิธยิงัคงมผีลใช้บงัคบัต่อไปจนถึงวนัใชส้ทิธคิรัง้สุดท้าย หาก ณ วนัใช้สทิธคิรัง้
สดุทา้ยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่ป็นคนต่างดา้วยงัไม่สามารถใชส้ทิธไิด ้เนื่องจากอตัราส่วนการถอืหุน้ของคนต่างดา้ว
ในขณะนัน้เกนิกว่าจ านวนทีร่ะบุไว้ในขอ้บงัคบัของบรษิทัซึง่ก าหนดขอ้จ ากดัการโอนหุน้ ใหถ้อืว่าใบส าคญัแสดงสทิธิ
ดงักล่าวหมดอายุลง โดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่ป็นคนต่างดา้วดงักล่าว ไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ ต่อบรษิทั 
และบรษิทัจะไม่ด าเนินการชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 

 

3. เง่ือนไขการปรบัสิทธิ 

บรษิัทจะด าเนินการปรบัราคาการใช้สทิธ ิและอตัราการใช้สทิธใินการซื้อหุ้นสามญัตลอดอายุของใบส าคญั
แสดงสทิธ ิเมื่อเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อรกัษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถอื
ใบส าคญัแสดงสทิธไิม่ใหน้้อยไปกว่าเดมิ 

1) เมื่อบรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัอนัเป็นผลมาจากการรวมหรอืการแบ่งแยก
หุน้สามญัทีไ่ดอ้อกแลว้ของบรษิทั ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใช้สทิธจิะมผีลบงัคบัทนัที
นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทั 

 
1. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 



 

            
(นายวจิิตร เตชะเกษม) (นางสาวปานจิต ฉิมพาลี) 
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Price 1 = 
Price 0[Par1] 
    [Par 0 ] 

 

2. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Ratio 1 = 
Ratio 0[Par0] 
    [Par 1 ] 

 

โดยที ่ 

Price 1 คอื ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Price 0 คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คอื อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
Par 1 คอื มลูค่าทีต่ราไวห้ลงัการเปลีย่นแปลง 
Par 0 คอื มลูค่าทีต่ราไวเ้ดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

 

2) เมื่อบรษิทัเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นทีค่ านวณไดต้ามวธิกีารทีใ่ช้
ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นัน้หรอืราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้นัน้ 

การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่้ซือ้หุน้สามญัจะไม่ได้
รบัสทิธใินการจองซือ้หุ้นสามญัทีอ่อกใหม่ (วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกาศขึน้เครื่องหมาย XR) ส าหรบั
กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ (Rights Issue) และ/หรอื วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อก
ใหม ่กรณีทีเ่ป็นการออกและเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนและนักลงทุนทัว่ไป และ/หรอื กรณีทีเ่ป็นการเสนอขาย
ใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

อนึ่ง ในกรณีทีม่กีารเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่พร้อมกนัมากกว่าหนึ่งราคา ในการเสนอขายในเงื่อนไขที่
จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้ าจ านวนหุน้และราคาเสนอขายทุกราคามาค านวณราคาเฉลีย่ต่อหุ้นของหุน้สามญัที่
ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกนั ให้น า
จ านวนหุน้และราคาเสนอขายทีต่ ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั” มาค านวณราคา
เฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เท่านัน้ 

ราคาเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ค านวณไดจ้ากจ านวนเงนิทัง้สิน้ที่บรษิทัจะไดร้บัจากการเสนอขาย
หุน้หกัค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหลกัทรพัยห์ารดว้ยจ านวนหุน้สามญัทัง้สิน้ทีอ่อกใหม่ในครัง้นัน้ 

“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั” หมายถงึ ราคาตลาดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด เพื่อประโยชน์
ในการพจิารณาว่า การเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ในครัง้นัน้ มลีกัษณะเขา้ขา่ยเป็นการเสนอขายหุน้ทีอ่อก
ใหม่ในราคาต ่า ตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที่ก าหนดไว้ในขอ้ 2 (2) ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการ
พจิารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่า ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ที่จะมีการแก้ไข
เพิม่เตมิหรอืใชแ้ทนในอนาคต) 



 

            
(นายวจิิตร เตชะเกษม) (นางสาวปานจิต ฉิมพาลี) 
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ในกรณีทีไ่ม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั” เน่ืองจากหุน้สามญัของบรษิทัไม่มกีารซือ้
ขายในช่วงเวลาดงักล่าว บรษิทัจะด าเนินการก าหนดราคายุตธิรรมเพื่อใชใ้นการค านวณแทน 

“ราคายุตธิรรม” หมายถงึราคาทีป่ระเมนิโดยทีป่รกึษาทางการเงนิทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ 

 

ก. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Price 1 
 

= 
 

Price 0[ (A2x MP) + B2X ] 
[ MP (A2 + B2)] 

 

ข. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Ratio 1 = 
Ratio 0[ MP (A2 + B2)] 
[(A2 x MP) +B2X ] 

 

โดยที ่ 

Price 1 คอื ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Price 0 คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คอื อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
MP คอื ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั 
A2 คอื จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรยีกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนวนัปิด

สมุดทะเบยีนผู้ถอืหุ้นเพื่อสทิธใินการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ 
กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิ และ/หรอื วนัก่อนวนั
แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้น
สามญัให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอ
ขายหุน้สามญัใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

B2 คอื จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรอื เสนอขายใหแ้กป่ระชาชนและนกัลงทุนทัว่ไป และ/หรอื เสนอ
ขายใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั 

B2X คอื จ านวนเงินที่จะได้รบัภายหลงัจากการหกัค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จาก
การออกหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ทีม่กีารเสนอขายใหผู้ถ้อืหุน้เดมิและ/
หรอืเสนอขายแก่ประชาชนและนกัลงทุนทัว่ไปและ/หรอืกรณีเสนอ
ขายหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

3) เมื่อบรษิัทเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธฯิที่ออกใหม่โดยก าหนดราคาหรอืค านวณราคา
ของหุ้นทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธฯิดงักล่าว ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคา
หุ้นที่ค านวณตามวธิีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสทิธฯิ หรอืราคา
ตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธฯินัน้ 



 

            
(นายวจิิตร เตชะเกษม) (นางสาวปานจิต ฉิมพาลี) 

                                                                                                                      กรรมการผู้ มีอ านาจ 
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การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ได้
รบัสทิธิในการจองซื้อหลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ใดๆที่ให้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้สทิธิที่จะซื้อหุ้น
สามญั (วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ประกาศขึน้เครื่องหมาย XW) ส าหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหผู้ถ้อืหุน้
เดมิ (Rights Issue) และ/หรอืวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพเป็น
หุน้สามญัหรอืใหส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัแก่ประชาชนและนกัลงทุนทัว่ไปและ/หรอืกรณีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ค านวณไดจ้ากจ านวนเงนิที่ได้รบัจากการออกหลกัทรพัย์ใดๆ ที่มี
สทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรอืใหส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัรวมกบัเงนิทีจ่ะไดร้บัจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญัหรอืใช้สทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัถ้ามกีารใชส้ทิธทิัง้หมด หารด้วยจ านวนหุน้ทัง้สิน้ที่ต้องออกใหม่
เพื่อรองรบัการใชส้ทิธนิัน้ 

ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัและฐานของมลูค่าหุน้ทีต่ราไวซ้ึง่จะใชเ้ปรยีบเทยีบใหม้คีวามหมาย
เช่นเดยีวกบัรายละเอยีดในขอ้ (2) ขา้งตน้ 

ก. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Price 1 = 
Price 0[ (A3x MP)+B3X ] 

[ MP(A3 + B3) ] 

ข. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Ratio 1 = 
Ratio 0[MP (A3+B3)] 
[ (A3 x MP) + B3X] 

 

โดยที ่ 

Price 1 คอื ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Price 0 คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คอื อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
MP คอื “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั” 
A3 คอื จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว  ณ วันก่อนปิดสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพื่อการจองซือ้หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามญัหรอืให้สทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญักรณีเสนอขายให้แก่ผู้
ถอืหุน้เดมิและ/หรอืก่อนวนัแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่
ออกใหม่ใดๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรอืใหส้ทิธทิีจ่ะซือ้
หุ้นสามัญต่อประชาชนและนักลงทุนทัว่ไปและ/หรือบุคคลในวงจ ากัด 
แลว้แต่กรณี 

B3 คอื จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองหลกัทรพัยใ์ดๆ ซึง่
ให้สทิธทิี่จะแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรอืให้สทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัที่จะ
เสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิและ/หรอืประชาชนและนักลงทุนทัว่ไปและ/
หรอืบุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

B3X คอื จ านวนเงนิทีบ่รษิทัจะไดร้บัภายหลงัจากการหกัค่าใชจ้่าย (ถ้าม)ี จากการ
ออกหลกัทรพัยใ์ดๆทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรอืใหส้ทิธทิี่



 

            
(นายวจิิตร เตชะเกษม) (นางสาวปานจิต ฉิมพาลี) 
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จะซือ้หุน้สามญัทีเ่สนอขายใหผู้ถ้อืหุน้เดมิและ/หรอืเสนอขายแก่ประชาชน
และนักลงทุนทัว่ไปและ/หรอืบุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณีรวมกบัเงนิที่
จะไดร้บัจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรอืซือ้หุน้สามญั 

 
4) เมื่อบรษิทัจ่ายปนัผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้สามญัใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทั ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาการ

ใชส้ทิธแิละอตัราการใช้สทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัไม่มสีทิธริบัหุน้ปนัผล (วนัแรกที่
ตลาดหลกัทรพัย ์ขึน้เครื่องหมาย XD) 

ก. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้  

Price 1 = 
Price 0[     A1     ] 
     [ A1 + B1 ] 

 

ข. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Ratio 1 = 
Ratio 0[  A1 + B1  ] 
    [    A1    ] 

 

โดยที ่ 

 

 

5) เมื่อบรษิัทจ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิเกนิกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงินได้ตามงบการเงิน
เฉพาะของบรษิทัส าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชใีดๆ ส าหรบังบการเงนิเฉพาะของบรษิทัตลอด
อายุใบส าคญัแสดงสทิธ ิFVC-W2 

การค านวณอตัรารอ้ยละของเงนิปนัผลทีจ่่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ให้ค านวณโดยน าเงนิปนัผลที่จ่ายออกจรงิในรอบ
ระยะเวลาบญัชใีนแต่ละปีดงักล่าว รวมทัง้เงนิปนัผลระหว่างกาล (ถ้าม)ี หารดว้ยก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิได้
ของผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชนีัน้การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีล
บงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัไม่มสีทิธใินการรบัเงนิปนัผลนัน้ (วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัย ์ประกาศ
ขึน้เครื่องหมาย XD) 

 “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั” ใหใ้ชแ้ละมคีวามหมายเช่นเดยีวกบัรายละเอยีดในขอ้ 2) ขา้งตน้ 

“วนัทีใ่ชใ้นการค านวณ” หมายถงึวนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินเงนิปนัผล 

Price 1 คอื ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Price 0 คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คอื อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
A1 คอื จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดเ้รยีกช าระเตม็มลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบยีน

ผูถ้อืหุน้สามญัเพื่อสทิธใินการรบัหุน้ปนัผล 
B1 คอื จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ในรปูแบบของหุน้สามญัปนัผล 
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ก.  ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้  

 

 

 

ข.  อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Ratio 1 = 
Ratio 0[        MP        ] 

[ MP - (D – R) ] 

 

โดยที ่ 
Price 1 คอื ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Price 0 คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คอื อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
MP คอื “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั” 
D คอื เงนิปนัผลต่อหุน้ทีจ่่ายจรงิแกผู่ถ้อืหุน้ 
R คอื เงนิปนัผลต่อหุน้ทีจ่่ายหากน าก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดใ้นอตัรารอ้ยละ 

90 มาค านวณจากจ านวนหุน้ทัง้หมดทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล 

6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อนัท าให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเสยีสทิธิและผลประโยชน์ใดๆ อนัพึงได้โดยที่
เหตุการณ์ใดๆนัน้ไม่ไดก้ าหนดอยู่ในขอ้ (1) ถงึ (5) ให ้บรษิทัหรอืบรษิทัอาจแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิของ
บรษิทัขึน้เพื่อร่วมกนัพจิารณาก าหนดการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธใิหม่อย่าง
เป็นธรรมและไม่ท าใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดร้บัผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดมิโดยใหถ้อืว่าผลการพจิารณา
นัน้เป็นทีส่ดุและใหบ้รษิทัแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถงึรายละเอยีดดงักล่าวทนัททีีต่อ้งท าให้
มกีารปรบัสทิธ ิ

7)   การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามขอ้ (1) ถงึ (6) เป็นอสิระต่อกนัและจะ
ค านวณการเปลี่ยนแปลงตามล าดบัเหตุการณ์ต่างๆก่อนหลงัเปรยีบเทยีบกบั “ราคาตลาดของหุน้สามญัของ
บรษิทั” ส าหรบักรณีทีเ่หตุการณ์ต่างๆเกดิขึน้พรอ้มกนัใหค้ านวณการเปลี่ยนแปลงเรยีงตามล าดบัดงันี้คอื (1) 
(5) (4) (2) (3) และ (6)โดยในแต่ละล าดบัครัง้ทีค่ านวณการเปลีย่นแปลง ใหค้งสภาพของราคาการใชส้ทิธเิป็น
ทศนิยม 3 ต าแหน่งและอตัราการใชส้ทิธเิป็นทศนิยม 5 ต าแหน่งราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัซึง่จะใช้
เปรยีบเทยีบ ใหใ้ชแ้ละมคีวามหมายเช่นเดยีวกบัรายละเอยีดในขอ้ (3) ขา้งตน้  

8) ในการปรบัสทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิัทจะปรบัสทิธโิดยการปรบัราคาและอตัราการใช้สทิธ ิโดยไม่มกีาร
ปรบัราคาใชส้ทิธคิวบคู่กบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธใิหม่ทดแทนการปรบัอตัราการใชส้ทิธ ิทัง้นี้ บรษิทัจะจดั
ให้มกีารออกหุ้นใหม่เพิม่เติมรองรบัการเปลี่ยนแปลงการใช้สทิธ ิเมื่อมกีารด าเนินการปรบัราคาใช้สทิธแิละ
อตัราการใชส้ทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธติามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ

9) การค านวณเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามข้อ (1) ถงึ (6) จะไม่มกีารเปลีย่นแปลงซึง่
ท าใหร้าคาการใชส้ทิธใิหม่สูงขึน้และ/หรอือตัราการใชส้ทิธลิดลงเวน้แต่กรณีการรวมหุน้ในกรณีทีหุ่น้สามญัที่
เกดิจากการใชส้ทิธติามจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธขิองการแสดงความจ านงการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ (ทศนิยม 5 

Price 1 = 
Price 0[ MP - (D - R)] 

[       MP      ] 
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ต าแหน่งของอตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง) ค านวณออกมาเป็นเศษของหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้
ทิง้และหากราคาการใชส้ทิธหิลงัการเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุน้สามญัในการแสดง
ความจ านงการใชส้ทิธใินรอบนัน้ค านวณไดเ้ป็นเศษของบาท ใหต้ดัเศษของบาททิง้ 

10) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธจินเป็นผลท าใหร้าคาการใชส้ทิธใิหม่ทีค่ านวณตามสตูรมรีาคาต ่า
กว่ามูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญั (Par Value) ของบรษิัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้สามญัของบรษิัทเป็น
ราคาใชส้ทิธ ิและยงัใชอ้ตัราการใชส้ทิธติามทีก่ าหนดในขอ้ (1) ถงึ (5) ต่อไป แลว้แต่กรณี 

11) สถานภาพของใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่ยู่ระหว่างวนัทีผู่้ถือใบส าคญัแสดงสทิธแิสดงความจ านงใช้สทิธแิละวนั
ก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรบัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วอนัเนื่องจากการใช้สทิธ ิจะมสีถานภาพและสทิธิ
เช่นเดยีวกบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิทีย่งัไม่ไดแ้สดงความจ านงใชส้ทิธแิละสถานภาพของใบส าคญัแสดงสทิธจิะ
สิน้สดุลงในวนัทีก่ระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้อนัเนื่องมาจากการใชน้ัน้ 

12) ในกรณีทีบ่รษิทัมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธแิละ/หรอือตัราการใชส้ทิธใินช่วงทีบ่รษิทัยงัไม่ไดด้ าเนินการน าหุน้
สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธไิปจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย์  ผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สทิธทิีไ่ดใ้ชส้ทิธแิลว้จะไดร้บัการปรบัสทิธยิอ้นหลงัโดยบรษิทัจะออกหุน้สามญัใหม่เพิม่เตมิใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญั
แสดงสทิธโิดยเรว็ที่สุดตามจ านวนทีผู่้ถือใบส าคญัแสดงสทิธสิมควรจะได้รบัหากราคาที่ได้ปรบัใหม่นัน้มผีล
บงัคบัใช ้โดยหุน้สามญัส่วนทีเ่พิม่ใหม่อาจไดร้บัชา้กว่าหุน้สามญัทีไ่ดร้บัก่อนหน้านี้ แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการ 
นบัจากวนัทีม่กีารปรบัสทิธ ิ(ในกรณีระบบใบหุน้) และภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัทีม่กีารปรบัสทิธ ิ(ในกรณี
ระบบไรใ้บหุน้) 

13) หุน้สามญัใหม่ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธจิะมสีทิธแิละไดร้บัผลประโยชน์อนัพงึไดเ้หมอืนหุน้
สามญัเดมิที่ออกและเรยีกช าระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัททุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชยไ์ด้รบัจดทะเบยีน
เพิม่ทุนช าระแลว้ของบรษิทั 

14) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะ
ด าเนินการแจง้ผลการเปลีย่นแปลงโดยบอกถงึรายละเอยีดวธิกีารค านวณและเหตุผลทีต่้องมกีารเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์และนายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธทิราบ เพื่อ
แจง้ราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธทิีก่ าหนดขึน้มาใหม่ รวมทัง้ขอ้เทจ็จรงิโดยย่อของสาเหตุทีม่กีารปรบั
สทิธวิธิกีารค านวณและวนัทีก่ารปรบัสทิธดิงักล่าวมผีลใช้บังคบั โดยจะแจ้งการปรบัสทิธทินัท ีหรอืก่อนวนัที่
ราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราใชส้ทิธทิีม่กีารเปลีย่นแปลงนัน้มผีลใชบ้งัคบั และบรษิทัจะแจง้รายละเอยีดการ
เปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละ/หรอือตัราการใชส้ทิธผิ่านสื่อการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหผู้้
ถอืใบส าคญัแสดงสทิธทิราบ ตามเวลาและวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธนิี้ 

 

4. เง่ือนไขอ่ืนๆ 
ให้คณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายมอี านาจพจิารณา (1) ก าหนดและแก้ไข

เปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด เงื่อนไข และรายละเอยีดอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธจิะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีจ่องซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตาม
สดัสว่น (Rights Offering) (“ใบส าคญัแสดงสทิธ ิFVC-W2”) โดยไม่คดิมูลค่า (2) เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและ
สญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจดัสรรใบส าคัญแสดงสทิธิดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและ
หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ FVC-W2 เข้าจด
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ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์  และ (4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
FVC-W2 ดงักล่าวไดทุ้กประการ 
 

5. รายละเอียดเก่ียวกบัหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพือ่รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 ลกัษณะส าคญัของหุ้นสามญัท่ีออกใหม ่

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบั
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิของบรษิทั 

: ไม่เกนิ 138,790,248 หุน้ 

สดัสว่นของจ านวนหุน้รองรบัการใชส้ทิธเิมื่อ
เทยีบกบัจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ
บรษิทั 

: รอ้ยละ 48.19 

มลูค่าทีต่ราไว ้ : หุน้ละ 0.50 บาท  

ราคาการใชส้ทิธ ิ : 1.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่จะมกีารปรบัราคาใชส้ทิธ ิ
ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ

 เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ ดังนัน้หุ้นสามญัที่ออกใหม่
เนื่องจากการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธจิะสามารถเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ ไดภ้ายหลงัจากทีบ่รษิัท
ด าเนินการจดทะเบยีนหุ้นสามญัทีอ่อกใหม่ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย์แลว้ โดยบรษิทัจะด าเนินการยื่นขออนุญาตน า
หุน้สามญัที่ออกใหม่จากการใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนต่อ
ตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเรว็ แต่ไม่เกนิ 30 วนันบัจากวนัใชส้ทิธแิต่ละครัง้ ทัง้นี้เพื่อใหหุ้น้สามญัดงักล่าวสามารถท าการซือ้
ขายในตลาดหลกัทรพัย ์ไดเ้ช่นเดยีวกบัหุน้สามญัเดมิของบรษิทั 
 

6. ข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บรษิัทไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสทิธทิี่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เว้นแต่การโอน
เกดิขึน้ในช่วงปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อพกัการโอนหรอืการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ21 วนั 
ก่อนวนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย และตลาดหลกัทรพัยจ์ะท าการขึน้เครื่องหมาย SP (หา้มการซือ้ขาย) ล่วงหน้า 3 วนัท าการ
ก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีน (ในกรณีทีว่นัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธติรงกบัวนัหยุดท าการของ
ตลาดหลกัทรพัย ์ให้เลื่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนเป็นวนัท าการก่อนหน้า) โดยบรษิทัจะน าใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ออกและ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัในครัง้นี้ไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

บุคคลทีเ่ป็นคนต่างดา้ว 

 บรษิทัจะไม่ออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธทิี่เป็นคนต่างดา้ว ซึง่ไดด้ าเนินการใชส้ทิธติามวธิกีารใชส้ทิธจินท าให้
อตัราส่วนการถอืหุ้นของคนต่างด้าวมจี านวนเกนิกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัท
ตามทีร่ะบุในขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 7 หรอืตามอตัราสว่นทีอ่าจมกีารแกไ้ขในขอ้บงัคบัของบรษิทัในอนาคต 
 

7. การประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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 ในกรณีทีม่เีหตุใหเ้กดิผลกระทบต่อผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้ในสว่นของราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธิ
ที่ท าให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเสยีผลประโยชน์ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ การเรียก  และ/หรือ การประชุมผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

1. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิไม่ว่าจะเป็นการเรยีกประชุม โดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิด้
ใชส้ทิธ ิหรอืบรษิทัเป็นผูด้ าเนินการเรยีกประชุม ใหบ้รษิทัจดัท าหนังสอืนัดประชุม ระบุ สถานที ่วนั เวลา ผูท้ี่
ขอใหเ้รยีกประชุม และเรื่องทีจ่ะพจิารณาในทีป่ระชุม และจดัสง่ใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธหิรอื
ใช้สทิธไิปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ทีป่รากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
และแจง้ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อก าหนดสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั
ก่อนการประชุมในแต่ละครัง้ 

2. ในการประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางส่วนซึง่มี
สทิธเิขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนกไ็ด ้
โดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวจะตอ้งจดัท าหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีบ่รษิทัก าหนดและใหย้ื่นหนังสอื
มอบฉนัทะต่อประธานทีป่ระชุมหรอืผูท้ีป่ระธานทีป่ระชุมมอบหมายก่อนเริม่การประชุม  

ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธทิีม่สีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธ ิหมายถึง ผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สทิธทิีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางส่วนของบรษิทัในขณะนัน้ โดยไม่รวมถงึผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ
คนใดทีม่สีว่นไดเ้สยีในขอ้พจิารณาอนัใดซึง่ทีป่ระชุมจะพจิารณาและลงมต ิหา้มมใิหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธคิน
นัน้ออกเสยีงลงคะแนนในขอ้พจิารณาขอ้นัน้ 

 ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเรื่องทีท่ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ

3. ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธมิคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิีถ่อื
อยู่โดยใบส าคญัแสดงสทิธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสยีง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
นอกจากสทิธทิีต่นมใีนฐานะเป็นผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 

4. ในการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จดัขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิในกรณีทีผู่ถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นผูจ้ดัการประชุม ประธานในทีป่ระชุมอาจจะมาจากบุคคลทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธลิง
มตเิหน็ชอบคดัเลอืกนอกเหนอืไปจากประธานกรรมการหรอืบุคคลทีป่ระธานกรรมการมอบหมาย โดยทีท่ ัง้สอง
กรณีประธานทีป่ระชุมไม่มสีทิธอิอกเสยีงชีข้าด 

5. องคป์ระชุมในการประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะต้องประกอบดว้ยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธิ
หรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางสว่น และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะมาประชุมรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 25 ราย ซึง่ถอืใบส าคญั
แสดงสทิธริวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธ ิ
และ/หรอื ใช้สทิธิไปแล้วบางส่วนจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่ าการ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้เป็นการเรยีกโดยมตคิณะกรรมการบรษิทัให้
นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 วัน นับจากวนัก าหนดประชุมผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้แรก และใหบ้รษิทัด าเนินการจดัสง่หนังสอืเชิญประชุมไปยงัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทุกรายและตลาดหลกัทรพัยต์ามรายละเอยีดและวธิกีารที่ระบุไว้ขา้งต้น ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่า



 

            
(นายวจิิตร เตชะเกษม) (นางสาวปานจิต ฉิมพาลี) 
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จะตอ้งครบองคป์ระชุม กล่าวคอื มผีูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธมิาประชุมเท่าใดถอืว่าเป็นองคป์ระชุม ทัง้นี้ ส าหรบั
ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีกประชุม จะไม่มกีารเรยีกประชุมใหม่ 

6. ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาท ียงัมผีูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้ร่วม
ประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมใหถ้อืว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป  

7. มตทิีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธ ิและ/หรอื ใชส้ทิธไิปแลว้บางส่วน ณ ขณะนัน้ ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน  

8. มตใิดๆ ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดล้งมตไิปแลว้นัน้ ใหถ้อืว่ามผีลผกูพนัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิุก
รายไม่ว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้จะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรอืไม่กต็าม 

9. ภายหลงัจากบริษัทได้ด าเนินการจัดประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธใิหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิราบผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย ์(SET 
PORTAL) โดยเรว็ 

10. บรษิทัจะด าเนินการจดัท าและบนัทกึรายงานการประชุมและเกบ็รกัษาบนัทกึดงักล่าวไวท้ีส่ านักงานใหญ่ของ
บรษิทั รายงานการประชุมทีไ่ดล้งลายมอืชื่อโดยประธานใหถ้อืเป็นหลกัฐานอนัสมบูรณ์ของกจิการทัง้หลายที่
ได้ประชุมกนันัน้ และจดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์และส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน
ระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

11. ในการประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิัทหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัท และที่ปรกึษากฎหมายของ
บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อแสดงความคดิเหน็หรอืใหค้ าอธบิายในทีป่ระชุมผู้
ถอืใบส าคญัแสดงสทิธไิด ้

12. บรษิทัจะเป็นผูช้ าระค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัประชุมผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้หมด 

13. บรษิทัจะแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดสทิธติามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธนิบัตัง้แต่วนัทีป่ระชุมเพื่อลงมต ิ
และบรษิทัจะแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดสทิธเิป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ตลาดหลกัทรพัยแ์ละนายทะเบยีน
ใบส าคญัแสดงสทิธทิราบในวนัท าการถดัไป และจะแจง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยท์ราบภายใน 
15 วนันบัแต่วนัทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดสทิธนิัน้ 

 

8. การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดสทิธไิม่ว่าในกรณีใดๆ จะตอ้งไม่ขดัหรอืแยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรอื
กฎเกณฑ์ใดๆ ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ส านักงาน 
ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ทีจ่ะมเีพิม่เตมิภายหลงัทีบ่รษิทัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี้ ทัง้นี้ 
ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและ/หรอื ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิม่มสีทิธทิีจ่ะเสนอใหแ้กไ้ขขอ้ก าหนดสทิธใินเรื่อง อตัราการ
ใชส้ทิธ ิราคาการใชส้ทิธ ิและอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิเวน้แต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิโดยบรษิทัจะแจง้ไป
ยงัผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิุกรายถึงการแก้ไขเพิม่เติมขอ้ก าหนดสทิธดิงักล่าว และจะจดัส่งข้อก าหนดสทิธทิี่แก้ไข
เพิม่เตมิใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิมื่อไดร้บัการรอ้งขอภายใน 15 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอเป็นหนังสอืจากผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ และบริษัทจะจดัส่งข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์และนาย
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ทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิภายในวนัท าการถดัไป และจดัส่งให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่วนัที่มกีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดสทิธนิัน้  
 

9. ผลบงัคบัของข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายท่ีใช้บงัคบั 

ขอ้ก าหนดสทิธิฉบบันี้จะมีผลใช้บงัคบัในวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิไปจนถึงวนัใช้สทิธิครัง้สุดท้าย โดย
ขอ้ก าหนดสทิธฉิบบันี้จะใชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายไทย การตคีวามและผลของขอ้ก าหนดสทิธฉิบบันี้ใหเ้ป็นไป
ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายไทย และหากมขีอ้ความใดๆ ในขอ้ก าหนดสทิธนิี้ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศใดๆ 
ทีม่ผีลใชบ้งัคบัตามกฎหมายกบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิใหใ้ชข้อ้ความตามกฎหมายหรอืประกาศดงักล่าวบงัคบักบัใบส าคญั
แสดงสทิธแิทนขอ้ความของขอ้ก าหนดสทิธเิฉพาะในสว่นทีข่ดัแยง้กนันัน้ 
 

ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

 บรษิทั ฟิลเตอร ์วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 

  
      (...........................................................................) 

          นายวจิติร เตชะเกษม และ นางสาวปานจติ ฉิมพาล ี
         กรรมการผูม้อี านาจ 

  


