
 

 

 

 

 

บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสทิธิ 

และผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (PDJ-W3) 

ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 
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วนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2561 

เร่ือง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ
ของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (PDJ-W3) 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่สง่มาด้วย ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3  

ตามที่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวนัที่ 
29 มกราคม 2561 ได้อนมุตัิการจดัสรรและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี 
จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Warrant) จ านวน 
25,595,563 หน่วย  

บริษัทฯ จงึขอน าสง่ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 มายงัท่านซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ปรากฏตาม
สิ่งที่สง่มาด้วย 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

นางปราณี  คณุประเสริฐ 
ประธานกรรมการบริหารกลุม่ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

 

 

 

 

 

 

ข้อก าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

และผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิที่ะะืื ออห้้นสามัญของ 

บริษัท แพรนด้า ะวิเวลร่ี ะ ากัด (มหาชน) ครัองที่ 3 (PDJ-W3) 

ลงวันที่ 16 ก้มภาพันธ์ 2561 
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ข้อก าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

และผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิที่ะะืื ออห้้นสามัญของ 

บริษัท แพรนด้า ะวิเวลร่ี ะ ากัด (มหาชน) ครัองที่ 3 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (“ใบส าคญัแสดง
สิทธิ”) จ านวน 25,595,563 หน่วย ออกโดยบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติที่ประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวนัที่ 29 มกราคม 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Warrant) ในอตัรา            
16 หุ้นสามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยหากมีเศษของหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิง้ทัง้จ านวน ราคาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
หน่วยละ -0- บาท โดยมีอตัราการใช้สิทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่
ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และมีราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ราคา 1 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมี
การปรับสิทธิ) รายละเอียดข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ ปรากฏตามข้อก าหนดสิทธิฉบบันี ้

ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ บริษัทฯ และผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิ จะมีความผูกพันตามข้อก าหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ได้รับทราบและเข้าใจ
ข้อก าหนดต่างๆ ในข้อก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะจดัให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิไว้  ณ 
ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสิทธิและสญัญาต่างๆ  ได้ในวนั
และเวลาท าการของผู้ออกบริษัทฯ 
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ค าะ ากัดความ 

ค าและข้อความตา่งๆ ที่ใช้อยูใ่นข้อก าหนดสิทธิ ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

ข้อก าหนดสิทธิ หมายถงึ ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 
(PDJ-W3) 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ  หมายถงึ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 3 ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้  

ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบที่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัดเพ่ือใช้แทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  

บริษัทฯ หมายถงึ บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถงึ ผู้ ท่ีถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และให้รวมถงึผู้ ท่ีถือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

สมดุทะเบียน หมายถงึ สมดุทะเบียนหรือแหลง่ข้อมลูทางทะเบียนซึง่บนัทกึรายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญั
แสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน 

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถงึ สิทธิทัง้ปวงในใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะสิทธิในการจองซือ้
หุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สิทธิในการได้รับคา่เสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ 

หุ้นรองรับ หมายถงึ หุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จ านวน 25,595,563 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
1.0 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ รวมทัง้หุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพ่ิมเติมในกรณีการปรับสิทธิภายใต้
ข้อก าหนดสิทธิ 

วนัท าการ หมายถงึ วนัที่ธนาคารพาณิชย์เปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ใช่วนัเสาร์หรือ
วันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยดุของ
ธนาคารพาณิชย์ และไม่เป็นวนัหยดุท าการของบริษัทฯ 

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนญุาตและ
การอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออก
ใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ส านกังาน ก.ล.ต. หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หมายถงึ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

นายทะเบียน หมายถงึ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ นิติบคุคลใดๆ ท่ี
ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิคนใหม่ที่รับโอนสิทธิ และ
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หน้าที่ของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิเดิม 

วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถงึ วนัที่ 8 กมุภาพนัธ์ 2561 

วันก าหนดการใช้สิทธิครั ง้
สดุท้าย 

หมายถงึ วนัที่ 7 กมุภาพนัธ์ 2563 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิ 

หมายถงึ ระยะเวลาที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงการใช้สิทธิในการซือ้
หุ้นของบริษัทฯ 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Warrant หรือ 
RW) ในอตัราส่วน 16  หุ้นสามัญเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยหากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เกิดขึน้จากการค านวณ ให้ปัดเศษดงักลา่วทิง้ ในราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิหน่วยละ -0- บาท ดงันัน้ จงึ
ไม่มีวนั วิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ  ทัง้นี ้ รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
เสนอขายมีดงัตอ่ไปนี ้  

1.1 ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ช่ือ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที่ 3 หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ PDJ-W3 

ชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

วธีิการเสนอขาย ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Warrant) ใน

อตัราสว่นหุ้นสามญัเดิม 16 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (16:1) 

ะ านวนที่ออก 25,595,563 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท 

อัตราการะัดสรร 16 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ในการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

หากมีเศษของหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของ

ผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย ให้ปัดเศษหุ้นสว่นที่เหลือทิง้ทัง้จ านวน 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใน

กรณีที่มีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิก

ใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดงักล่าว ซึง่จะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิใน
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จ านวนเทา่ที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ลงตวั 

อาย้ของใบส าคัญแสดง

สทิธิ 

ไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

อัตราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณี

มีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สทิธิ 1 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ 1 ครัง้ และ ถือเป็นครัง้

สดุท้าย คือ วนัที่ครบ 2 ปี นบัแตว่นัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิ

ตรงกับวันหยุดท าการของบริษัท ให้เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการ

สดุท้ายของบริษัท ก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิ 

ระยะเวลาการแะ้งความ

ะ านงในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้ง

ความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญในระหว่าง 15 วัน ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้

สดุท้าย เน่ืองจากวนัใช้สิทธิมีเพียงวนัเดียวและถือเป็นวนัสดุท้าย  ในกรณีที่วนัก าหนดการ

ใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักลา่วเป็นวนัท าการ

สดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักลา่ว 

ะ า น ว น ห้้ น ส า มั ญ ที่

ะัดสรรไว้เพื่อรองรับการ

ใช้สทิธิ 

ไม่เกิน 25,595,563 หุ้น  

ตลาดรองของใบส าคัญ

แสดงสทิธิ 

บริษัทจะด าเนินการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของห้้นสามัญ

ที่ เกิดะากการใ ช้สิทธิ

ตามใบส าคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผลกระทบต่อราคาตลาด

ของห้้น (Price Dilution) 

และ สัดส่วนการถือห้้น 

(Control Dilution) 

1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้

Price Dilution = (Po-PE)/Po 

โดยท่ี PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 
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Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (บาท/หุ้น) 

Pe = ราคาแปลงสภาพ ในอตัรา 1 บาท ตอ่ หุ้น  

Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทที่มีอยูปั่จจบุนั ซึง่เทา่กบั 409,529,000 หุ้น 

Qe = จ านวนหุ้นที่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด 

2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้

Control Dilution = Qe/(Qo+Qe) 

Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทที่มีอยูปั่จจบุนั ซึง่เทา่กบั 409,529,000 หุ้น 

Qe = จ านวนหุ้นที่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด 

สมม้ตฐิานการค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของห้้น (Price Dilution) และ 

สัดส่วนการถอืห้้น (Control Dilution) ในกรณีผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิใช้สทิธิ 

หวัข้อ ะ านวน 

รายได้หลกั (บาท) 3,991.00 

จ านวนหุ้นของบริษัทที่มีอยูปั่จจบุนั (ล้านหุ้น) – Qo 409.53 

รายได้หลกัตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 9.75 

Price to Sales Ratio (เทา่) 0.58 

ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ(บาท/หุ้น) – Po 5.61 

ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) - Pe 1.00 

จ านวนหุ้นที่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ทัง้หมด - Qe 
25.60 

จ านวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) - Qo+Qe 435.12 

ราคาหุ้นหลงัจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ(ล้านหุ้น) - 

PE 
5.34 
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Price Dilution 4.83% 

Control Dilution 5.88% 

สร้ป  

1. การลดลงของราคาหุ้นอนัเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดไม่เกินร้อย

ละ 4.83 

2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น อนัเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด 

ไม่เกินร้อยละ 5.88 

เหต้ในการต้องออกห้้น

ใ ห ม่ เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร

เปลี่ยนแปลงการใช้สทิธิ 

เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ

ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตกุารณ์ที่

ก าหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง 

การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่ออกใหม่ และ

หุ้นที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

น า ย ท ะ เ บี ย น ข อ ง

ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผู้ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบให้ท า

หน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิแทน 

 

1.2 ใบส าคัญแสดงสทิธิ สม้ดทะเบยีนผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิ และผู้ทรงสทิธิในใบส าคัญแสดง
สทิธ ิ

1.2.1  นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทกุราย โดยในส่วน
ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะระบุช่ือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็น           
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธินัน้ นายทะเบียนจะออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดให้แก่           
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

1.2.2  นายทะเบียนมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้นายทะเบียนที่จะต้องจัดท าและเก็บรักษาสมุดทะเบียน              
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัท
หรือจนกว่าครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ (แล้วแตก่รณี) 

1.2.3  ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ 

-  ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป  
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สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของใบส าคัญ
แสดงสิทธิจ านวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวันแรก            
ของการปิดสมดุทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ  เว้นแต่
จะได้มีการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งสามารถใช้ยืนยนักับบริษัทได้ตามข้อ 1.3 เกิดขึน้แล้วใน          
วนัปิดสมดุทะเบียนที่เก่ียวข้องข้างต้น ซึง่สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

-   ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแทน  

สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน
ดงักลา่วที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
ในขณะนัน้ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมดุทะเบียนพักการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีที่มี
การปิดสมดุทะเบียน 

1.2.4  เม่ือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิ
ในใบส าคญัแสดงสิทธิรายดงักล่าวเป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิตามจ านวนที่ได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เม่ือได้มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนดงักลา่วแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยหกัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิออก ส่วนจ านวนรวมของใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ หากนายทะเบียนไม่ได้ท าการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตใุด    
ก็ตาม) ให้ถือว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
และลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว 

1.3 การโอนใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

1.3.1  การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

-  การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิจะสมบรูณ์
เม่ือผู้ โอนใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่เป็นผู้ที่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิระบุ ช่ือเป็นเจ้าของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนที่จะท าการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกัหลงัแสดง
การโอนตอ่เน่ืองครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏช่ือดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ
ให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนไว้ด้วย 

ผลการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกบับริษัทฯ การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนั
กบับริษัทฯ ได้ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนได้รับค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมทัง้
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้ รับโอนใบส าคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลังของ
ใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ครบถ้วนแล้ว 
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 ผลของการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกับบคุคลภายนอก การโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดง
สิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว 

-  การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องกระท า ณ ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียน
ในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียน และจะต้องท าตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด 
โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานอื่นๆ ที่ยืนยนัถงึความถกูต้องและความสมบรูณ์ของการโอนและการรับ
โอนใบส าคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิและ
หลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธ            
ไม่รับค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบส าคัญ
แสดงสิทธินัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

1.3.2  ส าหรับการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาด
หลกัทรัพย์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1.4 การใช้สทิธิและเงื่อนไขการใช้สทิธิ 

1.4.1 วนัก าหนดการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ได้หนึ่งครัง้ และถือเป็นครัง้สดุท้าย 
โดยวนัก าหนดการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิคือ วนัที่ครบ 2 ปี นบัแตว่นัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัท ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าว
เป็นวนัท าการสดุท้ายของบริษัท ก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิ 

1.4.2 ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

- การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัครัง้สดุท้าย 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญในระหว่าง 15 วัน ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย 
เน่ืองจากวนัใช้สิทธิมีเพียงวนัเดียวและถือเป็นวนัสดุท้าย ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับ
วนัหยดุท าการของบริษัทให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนั
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเก่ียวกับระยะเวลายื่นความจ านงในการใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ ราคา
การใช้สิทธิ  พร้อมทัง้สถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ( SET 
COMMUNITY PORTAL) พร้อมทัง้จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตาม
รายช่ือที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้ายภายใน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
นอกจากนี ้บริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนั
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ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะท าการขึน้เคร่ืองหมายห้ามการซือ้ขาย
ชัว่คราว (SP) ลว่งหน้า 2 (สอง) วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
และจะพักการซือ้ขายไปจนถึงวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ในกรณีที่ วันปิดสมุดทะเบียน
ดงักลา่ว ตรงกบัวนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้เลื่อนเป็นวนัท าการก่อนหน้าวนัหยดุ 

 

1.4.3 นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) 

93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์: 0 2009-9000 

โทรสาร:  0 2009-9991 

Website: www.tsd.co.th 

นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ            
ซึง่ในสมดุทะเบียนจะต้องประกอบด้วยช่ือและนามสกลุจริง สญัชาติ และที่อยู่ของผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะก าหนด ในกรณีข้อมลูไม่ตรงกนั 
บริษัทฯ จะถือว่าสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บนัทึกในสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาด
ดงักลา่ว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ  โดยจะท าการแจ้งให้               
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30 (สามสิบ) วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรัพย์ (SET COMMUNITY PORTAL) และแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
(สามสิบ) วนั เช่นกนั รวมทัง้บริษัทฯ จะด าเนินการจดัส่งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้กบัผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

1.4.4 สถานที่ติดตอ่ในการใช้สิทธิ 

บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 

28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศพัท์ : (662) 769-9999 ตอ่ 403, 431, 436 

โทรสาร : (662) 398-2141 

Website : www.pranda.com 

http://www.tsd.co.th/
http://www.pranda.com/
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ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียด ให้กับ              
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ ( SET 
COMMUNITY PORTAL ) ตอ่ไป 

1.4.5 ขัน้ตอนการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ที่บริษัทฯ โดยจะต้องแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิตามที่ระบขุ้างต้น 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบใบหุ้น ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิ
เป็นหลกัฐานในการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิได้ทนัที 

ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น  (Scripless) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ต้องการ            
ใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพ่ือให้ออกใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้า
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะด าเนินการแจ้งกับศนูย์รับฝาก
หลักทรัพย์ เพ่ือขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับน าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิ (แล้วแตก่รณี) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการด าเนินการใช้สิทธิ
ตามที่ระบไุว้ข้างต้น 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ โดยด าเนินการและสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดตอ่ข้างต้น 

ก) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน  และครบถ้วน            
ทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาการ
แจ้งความจ านงการใช้สิทธิ ทัง้นีผู้้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจ านง
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิครัง้สุดท้าย หรือ Download แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญได้ที่ 
www.pranda.com 

ข) ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด                  
ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลัง ตามจ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความ
จ านงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอ านาจให้ผู้ อื่นมารับใบส าคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ส าหรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) 

ค) ช าระเงินตามจ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และส่งหลกัฐานการ
ช าระเงินให้แก่บริษัทฯ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นจะต้องช าระเป็น 
เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินของธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ใน           
เขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 (หนึ่ง) วันท าการนับจากวันที่แจ้งความจ านงการใช้สิทธิใน           
แต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชี บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน)”                     
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เลขที่บญัชี 056-2-44818-9 ประเภทบญัชี ออมทรัพย์ ธนาคาร กสิกรไทย สาขา สี่แยกบางนา” 
ทัง้นี ้การใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินดงักล่าวได้
แล้วเทา่นัน้ หากเรียกเก็บไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นี ้
ไม่เป็นการตดัสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครัง้
สดุท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป  โดยผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ
เชค็ตา่งส านกัหกับญัชีหรือเชค็ตา่งธนาคาร (ถ้ามี) 

ง) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตาม
บทบญัญตัิแหง่ประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงัคบัในการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ) หลกัฐานประกอบการจองซือ้ 

1)  บคุคลสญัชาติไทย  :    ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ หรือส าเนา
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการ
เปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งท าให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

2)  บคุคลตา่งด้าว  :    ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

3)  นิติบคุคลในประเทศ  : ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุ
ไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัที่ยื่นแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามัญ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ มี
อ านาจที่มี ช่ือปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนัน้ และ
เอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 
1) หรือ 2) แล้วแตก่รณี พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

4)  นิติบคุคลตา่งประเทศ  : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบคุคลรับรองโดย Notary 
public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ พร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจ และเอกสารหลกัฐานของ
กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่
กรณี พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

5)  คสัโตเดียน (Custodian)  : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบคุคลรับรองโดย Notary 
public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ พร้อมหนังสือแต่งตัง้ 
คสัโตเดียน หนงัสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลกัฐาน



13 

ของผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี 
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิในครัง้นัน้ ๆ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม 

1.4.6 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะต้อง
เป็นจ านวนเตม็เทา่นัน้ โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
หนึง่หน่วยตอ่หุ้นสามญัหนึง่หุ้น เว้นแตก่ารปรับสิทธิตามข้อ 1.5 

1.4.7 จ านวนหุ้ นสามัญที่ออกให้เ ม่ือมีการใช้สิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ                            
ซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิได้ช าระตามที่กล่าวข้างต้น  หารด้วยราคา
การใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเป็นจ านวนเตม็ ไม่เกินจ านวนหน่วย
ของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคา
การใช้สิทธิและ/หรือ อตัราการใช้สิทธิแล้วท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดงักล่าว  บริษัทฯ จะไม่
น าเศษดงักล่าวมาคิดค านวณและจะช าระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อม
เฉพาะคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ภายใน 14 (สิบสี่) วนัท าการนบั
จากวนัก าหนดการใช้สิทธิในแตล่ะครัง้โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการ                 
ใช้สิทธิตามที่ระบใุนเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจ านวนหุ้นสามญัที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

1.4.8 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัไม่ต ่ากว่า 100 หุ้นสามญั โดยจ านวนหน่วย
ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซือ้หุ้นต ่ากว่า 100 หุ้นสามญั จะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั
ในครัง้เดียวทัง้จ านวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายนี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิใน
การซือ้หุ้นสามญัโดยไม่มีการก าหนดจ านวนหุ้นสามญัขัน้ต ่า  

1.4.9 หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบถ้วนหรือ                       
ไม่ถกูต้อง หรือจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับช าระไม่ครบตามจ านวนที่ระบไุว้ในแบบแสดงความจ านงการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญนัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถกูต้อง ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใช้สิทธิในแต่ละครัง้  หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิไม่ท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้นัน้ ๆ และบริษัทฯ จะจดัส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงิน
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ธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคารที่ได้รับ (แล้วแต่กรณี) และใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน  14 (สิบสี่) วันนับจากวันก าหนดการ                 
ใช้สิทธิ  ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัใหม่ได้ ในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้ตอ่ไป เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้นัน้จะเป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าใบส าคญั
แสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ
คา่เสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ  ช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิ                
ไม่ครบถ้วน บริษัทจะด าเนินการประการใดประการหนึง่ตอ่ไปนี ้ 

ก) ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ 

ข)  ถือว่าจ านวนหุ้นสามัญที่จองซือ้มีจ านวนเท่ากับจ านวนที่จะได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สิทธิ    
ซึง่บริษัทฯ ได้รับช าระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนัน้ หรือ 

ค)  ให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ช าระเงินเพ่ิมเติมตามจ านวนที่
ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้                    
หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว  บริษัทฯ จะถือ
ว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ 

หมายเหต:ุ ในกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทฯ จะด าเนินการตามข้อ ข) ข้างต้น 

การกระท าใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือว่าเป็นที่สดุ ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัทฯ จะสง่เงินที่ได้รับไว้คืน
เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพาะและใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ               
ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าว คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ภายใน 14 
(สิบสี่) วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ว่าใน
กรณีใดๆ  

ในกรณีข้อ ข) บริษัทฯ จะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือใน
กรณีที่บริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางสว่น คืนให้กบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิโดยถกูต้อง
แล้ว ภายใน 14 (สิบสี่) วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มี
ดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันก าหนดการใช้สิทธิ                 
ครัง้สดุท้าย 

1.4.10  ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้ภายใน
ระยะเวลา 14 (สิบสี่) วนัท าการนบัแตว่นัที่ใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยค านวณจากเงินสว่นที่ไม่ได้ใช้สิทธินบัแตว่นัที่พ้นก าหนด 14 (สิบสี่) วนัท า
การดงักลา่วจนถงึวนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับคืนเงินสว่นที่ไม่ได้ใช้สิทธิ 
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 อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ได้ท าการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคาร       
ซึง่ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบส าคญัสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนแบบแสดง
ความจ านงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหาย
ใดๆ อีกตอ่ไป 

1.4.11  เม่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ได้ปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั กลา่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น
สามัญถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิจะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัทฯ 

1.4.12  เม่ือพ้นก าหนดวันใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน  ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ 
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ  และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ             
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเม่ือพ้นก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

1.4.13  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็น
จ านวนมากกว่าจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจ านวนของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยู่ที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวัน
ก าหนดการใช้สิทธินัน้ๆ และจะท าการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิใบเก่า 

1.4.14 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทฯ ตอ่กระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้น
สามญัที่ออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 (สิบสี่) วนั นบัตัง้แต่วนัก าหนดการใช้สิทธิ
ในแต่ละครัง้ซึ่งบริษัทฯ ได้รับช าระค่าหุ้นครบถ้วนตามจ านวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว โดยบริษัทฯ จะ
ด าเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัที่ค านวณได้จากการใช้สิทธิในครัง้นัน้ 

หุ้นสามญัใหม่ที่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ  นับตัง้แต่วันที่มีการจดแจ้งช่ือของ                             
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแล้ว
เน่ืองจากการออกหุ้นสามญัใหม่ จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

1.4.15  ในกรณีที่หุ้นสามญัที่ส ารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะด าเนินการชดใช้ค่าเสียหาย
ที่เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ จะไม่
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้  ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอ 
ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นบคุคลต่างด้าวหรือนิติบคุคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้  
เพราะถกูจ ากดัสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ระบใุนข้อบงัคบับริษัทฯ 

 



16 

1.5 เงื่อนไขการปรับสทิธิใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ทัง้นี ้ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม  บริษัทฯ จะ
ด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัตลอดอายขุองใบส าคญัแสดง
สิทธิ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1.5.1  เม่ือบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น
หรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบั
ทนัทีนบัตัง้แต่วนัที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่การปรับสิทธินีท้ า
เพ่ือให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับหุ้นจ านวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้
ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

(1)  ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  =  Price 0 x (Par 1) 
 Par 0 

(2)  อตัราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  =  Ratio 0 x (Par 0) 
 Par 1 

โดยท่ี  Price 1  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Price 0  คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Par 1  คือ  มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลี่ยนแปลง 

Par 0  คือ  มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลี่ยนแปลง 

1.5.2 เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ
บคุคลในวงจ ากัด โดย “ราคาเฉลี่ยต่อห้้นของห้้นสามัญที่ออกใหม่” ต ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) 
ของ “ราคาตลาดของห้้นสามัญของบริษัทฯ” ซึง่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้
สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่
ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไป  
และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาเฉลี่ยต่อห้้นของห้้นสามัญที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้หมดที่บริษัทฯ จะได้รับ
จากการเสนอขายหุ้นสามัญ หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ามี) 
หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ทัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีที่เม่ือมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ใน
เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หุ้ นดังกล่าวด้วยกัน ให้น าราคาเฉลี่ยทัง้ 2 ราคา และจ านวนหุ้นที่ออกใหม่
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ทัง้หมดมาค านวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้ นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกัน
ดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้น าจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ 
"ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ" มาค านวณราคาเฉลี่ยตอ่หุ้นสามญัที่ออกใหม่เทา่นัน้ 

"ราคาตลาดของห้้นสามัญของบริษัทฯ"  ได้ก าหนดไว้เท่ากบั ราคาเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการ
ค านวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก เท่ากับ มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทฯ หาร
ด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ 

“วันที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่
ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ส าหรับกรณีที่เป็นการ
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” เน่ืองจากหุ้นสามญัไม่มีการซือ้ขายใน
ชว่งเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะด าเนินการก าหนดราคายตุิธรรมเพ่ือใช้ในการค านวณแทน 

“ราคาย้ติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความ
เหน็ชอบ 

(1)  ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

โดยท่ี  Price 1 คือ   ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

A คือ   จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ของผู้
ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่
ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ /หรือ กรณีเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 
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B คือ   จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพ่ือเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ /
หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั 

BX คือ   จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการ
ออกหลักทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) ทัง้จากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ น
เดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

1.5.3 เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน ทัว่ไป 
และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดัโดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือ
ให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้ นกู้ แปลง
สภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั โดยที่ “ราคาเฉลี่ยต่อห้้นของห้้นสามัญที่ะะออก

ใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าว ต ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของห้้นสามัญของ

บริษัท” 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ถือหุ้นสามญั
จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือ
ให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการ
เสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ 
ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขาย
ให้กบัประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาเฉลี่ยต่อห้้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค านวณได้จากจ านวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับ
จากการขายหลกัทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้น
สามัญ หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้สิน้ที่ต้องออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธินัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาการ
เสนอขาย ในเง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้ค านวณการเปลี่ยนแปลงจาก 
หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทัง้หมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดงักล่าวไม่อยู่
ภายในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้ค านวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ
แปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาเฉลี่ยต่อหุ้ นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ" ต ่ากว่าร้อยละ 90              
(เก้าสิบ) ของ"ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ" เทา่นัน้ “ราคาตลาดของห้้นสามัญของบริษัทฯ” 
มีความหมายเชน่เดียวกบัรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น 

“วันที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่
ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ ส าหรับกรณีที่เป็น
การเสนอขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย
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หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญแก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

(1)  ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

โดยท่ี  Price 1    คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

A คือ   จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด
สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือการจองซือ้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มี
สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามัญ และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็น
หุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญ กรณีเสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไป และ /หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ   จ านวนหุ้ นสามัญที่ออกใหม่  เ พ่ือรอง รับการใช้สิทธิ ของ
หลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้ น
สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญตามที่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป            
และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

BX คือ   จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการ
ออกหลกัทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น
สามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั ส าหรับการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป  
และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด รวมกับเงินที่จะ
ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือ
ให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั 
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1.5.4 เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะ
ไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

(1)  ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  = Price 0 x A 
 (A + B) 

(2)  อตัราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  = Ratio 0 x (A + B) 
 A 

โดยท่ี  Price 1    คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

A คือ   จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพ่ือสิทธิในการรับหุ้นปันผล 

B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

1.5.5 เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ  
บริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและส ารองตามกฎหมาย ส าหรับการ
ด าเนินงานในรอบระยะเวลาปีบญัชีใดๆ ในระหว่างอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคา
การใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตัง้แต่วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ นสามัญจะไม่มีสิทธิรับ              
เงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

ทัง้นี ้อตัราร้อยละของเงินปันผลที่จา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้น ค านวณโดยน าเงินปันผลที่จา่ยออกจริงจากผลการ
ด าเนินงานในแตล่ะรอบระยะปีบญัชี หารด้วยก าไรสทุธิตามงบตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลงัหกั
ภาษีเงินได้ของผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาปีบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริง
ดงักลา่วให้รวมถงึเงินปันผลที่จา่ยระหว่างกาลในแตล่ะรอบบญัชีดงักลา่วด้วย 

วนัที่ใช้ในการค านวณ หมายถึง วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD)  

(1)  ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
Ratio 1  = Ratio 0 x MP 

 [MP - (D - R)] 

โดยท่ี  Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  
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Price 0 คือ   ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

D คือ   เงินปันผลตอ่หุ้นที่จา่ยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ   เงินปันผลตอ่หุ้นที่จา่ยในอตัราร้อยละ 70 โดยค านวณจากก าไร
สุทธิหลักหักภาษีเงินได้จากผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชี 
หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

1.5.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อนัท าให้ผลตอบแทนใดๆที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญ
แสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม  โดยที่เหตกุารณ์ใดๆ นัน้
ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทฯ พิจารณาเพ่ือก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ (หรือปรับจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ
แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยไป
กว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน
ระยะเวลา 15 (สิบห้า) วนั นบัตัง้แตว่นัที่มีเหตใุห้ต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดงักลา่ว 

1.5.7 การค านวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน 
และจะค านวณการเปลี่ยนแปลงตามล าดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของ
หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ส าหรับในกรณีที่ มีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึน้พร้อมกันให้ค านวณการ
เปลี่ยนแปลงเรียงล าดบัดงันี ้คือ ข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6  โดย
ในแต่ละล าดับครัง้ที่มีการค านวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการ           
ใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ต าแหน่ง 

1.5.8 การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงซึง่ท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้และอตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น 
ส าหรับการค านวณจ านวนเงินจากการใช้สิทธิ จะค านวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการ
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกับจ านวนหุ้ นสามัญ (จ านวนหุ้ นสามัญค านวณได้จาก           
อตัราการใช้สิทธิใหม่ คณูกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่แสดงความจ านงการใช้สิทธิ เม่ือค านวณได้
จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ในกรณีจ านวนเงินที่ค านวณได้จากการใช้สิทธิมี
เศษของบาท ให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่ค านวณตาม
สตูรมีราคาต ่ากว่ามลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากบัมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัเท่านัน้ ส าหรับอตัราการใช้สิทธิใหม่
ให้ใช้อตัราการใช้สิทธิที่ค านวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถงึข้อ 1.5.6 เชน่เดิม  
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1.5.9 บริษัทฯ อาจท าการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับ
อตัราการใช้สิทธิก็ได้ 

1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/หรือ การออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.9 บริษัทฯ จะด าเนินการแจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกบัการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตผุลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการค านวณ 
ราคาการใช้สิทธิใหม่ อตัราการใช้สิทธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบงัคบั และจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ออกทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่การปรับ
สิทธิมีผลบงัคบัผ่านทางสื่ออิเลคโทรนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์ (SETPORTAL/SETSMART) และแจ้ง
ตอ่ส านกังานก.ล.ต.ภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแตว่นัที่การปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช้   

1.6 การแก้ไขเพิ่มเตมิสทิธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

1.6.1 การปรับสิทธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น และการแก้ไขที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิโดยชดัแจ้งหรือที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญั  
เช่น แก้ไขขัน้ตอนการใช้สิทธิ ซึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมนีจ้ะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้               
กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบั หรือค าสั่งที่มีผลบังคับทัว่ไป  หรือประกาศ หรือข้อบังคบัของส านักงาน 
ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องให้บริษัทฯ กระท าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิภายหลงัจากที่ได้แจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต รับทราบแล้ว  

1.6.2 การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 1.6.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และที่
ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ในข้อ 1.6.2 นี ้ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบส าคญั
แสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิ และจะจดัส่งข้อก าหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ดงักลา่วภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแตว่นัที่การปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช้ 

1.6.3 การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดตามประกาศ           
ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ที่จะเพ่ิมเติมภายหลังที่ บริษัทฯ ได้รับ
อนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

1.6.4 บริษัทและ/หรือ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อก าหนดสิทธิในเร่ือง อตัราการใช้
สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิ และต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปยงัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทกุรายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิดงักล่าว
ในข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจดัส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเม่ือได้รับ
การร้องขอภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแตว่นัที่ได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ และบริษัท
ฯ จะจดัส่งข้อก าหนดสิทธิที่เปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์  และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดง
สิทธิ ภายในวันท าการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ และจัดส่งให้แก่ ส านักงาน  ก.ล.ต. 
ภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

1.7 การประช้มผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิ 

การเรียกและ/หรือ การประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิให้เป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

1.7.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทฯ ต้องเรียกประชมุ           
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในการด าเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับ
แตเ่กิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.6.2 หรือ 

(ข) หากมีเหตกุารณ์ซึง่บริษัทฯ เหน็ว่าอาจกระทบตอ่ส่วนได้เสียของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิอยา่ง
เป็นนยัส าคญั หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบตัิหน้าที่ตามข้อก าหนดสิทธิ 

(ค) มีผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิรายหนึ่งหรือหลายรายที่ถือใบส าคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 25.0 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้มีการใช้สิทธิ ร้องขอให้บริษัทฯ ด าเนินการ
จดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิโดยได้ท าเป็นหนังสือที่ระบเุหตผุลอย่างชดัเจนในการขอให้มี
การประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีที่มีการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะด าเนินการปิดสมดุทะเบียนเพ่ือก าหนด
สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุดงักล่าว
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิจะ
ถกูสัง่พกัการซือ้ขาย (วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย SP) จากตลาดหลกัทรัพย์ 3 (สาม) วนัท าการก่อนวนัปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือ ภายในระยะเวลาตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

1.7.2 ในการเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชมุเน่ืองจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชมุ               
ให้บริษัทฯ จดัท าหนงัสือนดัประชมุ ระบ ุสถานที่ วนั เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชมุ และเร่ืองที่จะพิจารณา
ในที่ประชมุ และจดัสง่ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นแตล่ะราย 
ตามรายช่ือ และที่อยูท่ี่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และแจ้งผ่านทางสื่อของ
ตลาดหลกัทรัพย์ (SETPORTAL/SETSMART) เพ่ือก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า 7 
(เจด็) วนัก่อนการประชมุในแตล่ะครัง้ 

1.7.3 ในการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใ ช้สิทธิไปแล้ว
บางสว่นซึง่มีสิทธิเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออก
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เสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดท าหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่
บริษัทฯ ก าหนดและให้ยื่นหนงัสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชมุหรือผู้ที่ประธานที่ประชมุมอบหมาย
ก่อนเร่ิมการประชมุ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นของบริษัทฯ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
ข้อพิจารณาข้อนัน้ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีสว่นได้เสียตามข้อนี ้หมายถงึ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ถืออยูโ่ดยใบส าคญัแสดงสิทธิหนึง่หน่วยมีหนึง่เสียง ผู้ เป็นประธานในที่ประชมุไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยูใ่นฐานะเป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

1.7.5 ในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จดัขึน้โดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบคุคลที่
ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการบริษัทหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิที่เข้าร่วมการประชมุเลือกบคุคลใดบคุคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชมุท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ
อาจจะมาจากบคุคลที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือกก็ได้ โดยที่ทัง้สองกรณีประธานที่
ประชมุไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้จดัประชมุ ประธานในที่ประชมุ
อาจมาจากบคุคลที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิลงมติเหน็ชอบคดัเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการ
บริษัท หรือบคุคลที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย 

1.7.6 องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้
ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25            
(ยี่สิบห้า) ราย หรือไม่ต ่ากว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงจะครบองค์ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธินัน้  

1.7.7 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุยงัไม่ครบเป็นองค์ประชมุให้ถือว่าการประชมุเป็นอนั
ระงับไป หากการเรียกประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นัดประชุมใหม่ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกินกว่าใน 14 (สิบสี่ )  วันนับจากวันก าหนดประชุม                        
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทฯ ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง                          
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทกุรายและตลาดหลกัทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบไุว้ข้างต้น ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ  
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1.7.8 มติที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
หน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนัน้ ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.7.9 มติใด ๆ ซึ่งที่ประชมุผู้ ถือส าคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผกูพนัผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิทกุรายไม่ว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไม่ก็ตาม 

1.7.10 ภายหลังจากบริษัทฯ ด าเนินการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุม          
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลกัทรัพย์ (SETPORTAL/SETSMART) โดยเร็ว 

1.7.11 บริษัทฯ จะด าเนินการจดัท าและบนัทกึรายงานการประชมุและเก็บรักษาบนัทกึดงักล่าวไว้ที่ส านกังาน
ใหญ่ของบริษัทฯ รายงานประชมุที่ได้ลงลายมือช่ือโดยประธานที่ประชมุให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์
ของกิจการทัง้หลายที่ได้ประชมุกันนัน้ และให้ถือว่าการประชมุและมติทัง้หลายได้กระท าโดยถกูต้อง 
และบริษัทฯ จะจดัส่งรายงานการประชมุดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์และส านกังาน ก .ล.ต. ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบสี่) วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

1.7.12 ในการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือให้
ค าอธิบายในที่ประชมุผู้ ถือในส าคญัแสดงสิทธิได้ 

1.7.13 บริษัทฯ จะเป็นผู้ช าระคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด 

1.7.14 บริษัทฯ จะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิตามมติที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินบัตัง้แต่วนัที่ประชมุ
เพ่ือลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแตว่นัที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมนัน้ 

1.7.15 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจดัประชมุได้ทนัภายในอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการด าเนินการ
ประชมุสิน้สดุลงและไม่ได้มีการจดัประชมุในครัง้นัน้ 

1.8 การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถะัดให้มีห้้นเพื่อรองรับการใช้สทิธิ 

บริษัทฯ จะชดใช้คา่เสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตามรายละเอียดดงันี ้

1.8.1 บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจ านงที่จะใช้สิทธิ ในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้ นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าว สามารถค านวณได้ตามที่ก าหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้น กรณีตามที่ระบไุว้ในข้อจ ากัดการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามข้อ 2 

1.8.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทฯ จะช าระให้เป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะ
จดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูท่ี่ระบใุนแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิโดยถกูต้อง
แล้ว ภายใน 14 (สิบสี่) วนัท าการ นบัจากวนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจ านงที่จะใช้สิทธิ 
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ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจาก
ค่าเสียหายนับแต่วันที่พ้นก าหนด 14 (สิบสี่) วันท าการ ดงักล่าวจนถึงวันที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
ได้รับคืนเงินคา่เสียหาย 

 อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทฯ ได้ท าการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่ง
จา่ยเงินของธนาคาร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จา่ยเฉพาะช่ือผู้ ถือใบส าคญัสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่
ที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับเงิน
คา่เสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสียหายใดๆ อีกตอ่ไป 

1.8.3 การค านวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตามข้อ 1.8.1 มีสตูรการค านวณ
ดงันี ้

คา่เสียหายตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 (หนึง่) หน่วย เทา่กบั   B x [MP – EP] 

โดยท่ี  B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ไม่สามารถจดัให้มี และ/หรือ เพ่ิมขึน้ได้ ตาม
อตัราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้ตอ่ 1 หน่วย 

 MP  คือ  ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวนัก าหนดการใช้สิทธิใน
แตล่ะครัง้ซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมาแสดงความจ านงการใช้
สิทธิ 

 EP  คือ  ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ 

1.8.4 การชดใช้คา่เสียหายตามข้อนีใ้ห้ถือเป็นท่ีสดุ 

อนึ่ง ในกรณีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) ไม่สามารถ
ใช้สิทธิได้ เน่ืองจากข้อจ ากดัในเร่ืองอตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าว ซึง่ข้อบงัคบับริษัทฯ ก าหนดว่า
การถือหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 45 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด  ในกรณีเช่นนี ้บริษัทฯ 
จะไม่ชดเชยคา่เสียหายหรือด าเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่เป็นคนต่างด้าว และผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่เป็นคนตา่งด้าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใด ๆ 
ทัง้สิน้ 

1.9 สถานะของใบส าคัญแสดงสทิธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิแสดงความะ านงใช้
สทิธ ิ

สถานะของใบส าคญัแสดงสิทธิที่อยูร่ะหว่างวนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงความจ านงใช้สิทธิ และ
วันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้ว  อันเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเชน่เดียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้แสดงความจ านง
ใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้สุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้ว           
อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการ  
ใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้น าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ               
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ตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้ท าการใช้
สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทฯ จะด าเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพ่ิมเติมให้แก่                     
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่
ได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสามญัส่วนที่เพ่ิมใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามญัที่ได้รับก่อนหน้านี ้
แล้ว แตไ่ม่เกิน 15 (สิบห้า) วนันบัจากวนัที่มีการปรับสิทธิ 

1.10 สถานะของห้้นสามัญใหม่ที่เกดิะากการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้น
สามญัที่ออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 (สิบสี่) วนั นบัตัง้แต่วนัก าหนดการใช้สิทธิ
ในแต่ละครัง้ซึ่งบริษัทฯ ได้รับช าระค่าหุ้นครบถ้วนตามจ านวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว และบริษัทฯ จะ
ด าเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัที่ค านวณได้จากการใช้สิทธิในครัง้นัน้ 

หุ้นสามญัใหม่ที่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ  นับตัง้แต่วันที่มีการจดแจ้งช่ือของ                          
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแล้ว
เน่ืองจากการออกหุ้นสามญัใหม่จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

1.11 มตทิี่ประช้มผู้ถอืห้้นเพื่ออน้มัตกิารออกห้้นเพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึง่ได้ประชมุเม่ือวนัที่ 29 มกราคม 2561 มีมติดงันี ้

  อนมุัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3 หรือเรียกว่า
ใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 25,595,563 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Warrant หรือ RW) ในอตัราส่วน 16  หุ้นสามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  โดยหากมี
เศษของหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย 
ให้ปัดเศษหุ้นสว่นที่เหลือทิง้ทัง้จ านวน   ในราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ หน่วยละ -0- บาท โดยมี
อตัราการใช้สิทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ  ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่ใน
กรณีมีการปรับสิทธิ) และมีราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคญัแสดงสิทธิราคา 1 บาทต่อหุ้น 
(เว้นแตใ่นกรณีมีการปรับสิทธิ) 

1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับห้้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 25,595,563 หุ้น 

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท 

ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ 1.0 บาท 

มลูคา่รวมของเงินที่จะได้จากการใช้สิทธิ 25,595,563 บาท 
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1.13 การด าเนินการหากมีห้้นที่ะัดสรรไว้คงเหลือะากการใช้สทิธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิ 

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการลดทนุ
จดทะเบียนหุ้นสามญัที่เหลืออยูท่ัง้จ านวนตามขัน้ตอนในพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน 

1.14 ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสทิธิที่เสนอขาย 

บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขออนญุาตให้ตลาดหลกัทรัพย์ พิจารณารับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วนันบัจากวนัที่
บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเสร็จสิน้ลง 

1.15 ตลาดรองของห้้นสามัญที่เกดิะากการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะด าเนินการขออนญุาตน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัก าหนดการ
ใช้สิทธิซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในแตล่ะครัง้ 

1.16 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืห้้น 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้

ผลกระทบต่อราคาตลาด
ของห้้น (Price Dilution) 
และ สัดส่วนการถือห้้น 
(Control Dilution) 

1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้

Price Dilution = (Po-PE)/Po 

โดยท่ี PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 

Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (บาท/หุ้น) 

Pe = ราคาแปลงสภาพ ในอตัรา 1 บาท ตอ่ หุ้น  

Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทที่มีอยูปั่จจบุนั ซึง่เทา่กบั 409,529,000 หุ้น 

Qe = จ านวนหุ้นที่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้หมด 

2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้

Control Dilution = Qe/(Qo+Qe) 

Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทที่มีอยูปั่จจบุนั ซึง่เทา่กบั 409,529,000 หุ้น 

Qe = จ านวนหุ้นที่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้หมด 

สมม้ตฐิานการค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของห้้น (Price Dilution) และ 
สัดส่วนการถอืห้้น (Control Dilution) ในกรณีผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิ ใช้สทิธิ 
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หวัข้อ ะ านวน 

รายได้หลกั (บาท) 3,991.00 

จ านวนหุ้นของบริษัทที่มีอยูปั่จจบุนั (ล้านหุ้น) – Qo 409.53 

รายได้หลกัตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 9.75 

Price to Sales Ratio (เทา่) 0.58 

ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (บาท/หุ้น) – Po 5.61 

ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) - Pe 1.00 

จ านวนหุ้นที่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ทัง้หมด - Qe 

25.60 

จ านวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) - Qo+Qe 435.12 

ราคาหุ้นหลงัจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (ล้านหุ้น) - 
PE 

5.34 

Price Dilution 4.83% 

Control Dilution 5.88% 

 

สร้ป  

1. การลดลงของราคาหุ้นอนัเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้หมดไม่เกิน 
ร้อยละ 4.83 

2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น อนัเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  ทัง้หมด 
ไม่เกินร้อยละ 5.88 

   

2. ข้อะ ากัดการโอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

2.1 การโอนใบส าคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ ไม่มีข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมุดทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เพ่ือพักการโอนสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึ่ง
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บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกัการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  
21 (ยี่สิบเอด็) วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะท าการขึน้เคร่ืองหมาย
ห้ามการซือ้ขายชัว่คราว (SP) ลว่งหน้า 2 (สอง) วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญั
แสดงสิทธิ และจะพักการซือ้ขายไปจนถึงวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ในกรณีที่วันปิดสมุด
ทะเบียนดงักลา่ว ตรงกบัวนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้เลื่อนเป็นวนัท าการก่อนหน้าวนัหยดุ 

2.2 บ้คคลที่ไม่ใช่สัญชาตไิทย 

บริษัทฯ มีข้อจ ากดัการโอนหุ้นอนัสืบเน่ืองมาจากข้อบงัคบัของบริษัทฯ ว่าด้วยเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้น
ของบคุคลที่มิใชส่ญัชาติไทย ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิที่มิใชส่ญัชาติไทย ซึง่ได้ด าเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ
จนท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบคุคลหรือนิติบคุคลที่ไม่มีสญัชาติไทยมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ   45  
ของจ านวนหุ้นทัง้หมด ตามที่ระบใุนข้อบงัคบัหรือตามสดัสว่นที่อาจมีการแก้ไขตามข้อบงัคบัในอนาคต 
 

2.2.2 หากข้อจ ากัดการโอนดงักล่าวข้างต้น มีผลท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทยซึ่งได้ใช้
สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิดงัที่กล่าวมาแล้วโดยครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจ านวนที่ระบใุนแบบ
แสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะอนญุาตให้ด าเนินการ
ใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจ ากัดข้างต้นโดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทฯ 
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

ก) ให้บริษัทฯ คืนใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิใน
ส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
ดงักลา่วเป็นเชค็ระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนแบบแสดงความ
จ านงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ภายใน 14 (สิบสี่) วนัท าการนบัแตว่นัใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 

ข) ให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินตามจ านวนการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย ได้ยื่นความจ านงการใช้สิทธิใน
สว่นที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามล าดบัก่อนหลงั เพ่ือด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิใน
ส่วนที่ยงัไม่ได้มีการใช้สิทธิทัง้จ านวนหรือบางส่วน  เม่ือการเข้าถือหุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วไม่ขดัตอ่ข้อจ ากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของคนที่มิใชส่ญัชาติไทย 

ทัง้นี  ้ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะต้องแสดงความจ านงที่จะให้บริษัทฯ 
ด าเนินการตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบใุนแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 
ณ วนัแจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ 

บริษัทฯ จะอนญุาตให้มีการด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  ในส่วนที่ยงัไม่ได้รับการ 
ใช้สิทธิบางส่วนหรือทัง้หมดในวันใช้สิทธิวันแรกที่สามารถกระท าได้โดยที่ไม่ขัดต่อข้อจ ากัด  
อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดงักล่าวมากกว่า
จ านวนหุ้นสามญัที่อนญุาตให้ซือ้ได้โดยไม่ขดัตอ่ข้อจ ากดัการโอนหุ้น เร่ืองสดัสว่นการถือครองหุ้น 
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ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย บริษัทฯ จะด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยตามล าดบัการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิที่
ครบถ้วนสมบรูณ์ตามที่ก าหนดในการใช้สิทธิในครัง้นี  ้ หาก ณ วันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เน่ืองจากข้อจ ากดัเร่ืองสดัส่วนการถือครองหุ้น
ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่มิใชส่ญัชาติไทยดงักลา่วไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ ตอ่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะ
ไม่ชดใช้คา่เสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

ค) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทฯ  
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตมุาจากข้อจ ากดัเร่ืองสดัส่วนการถือครอง
หุ้นของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใชส่ญัชาติไทย 

3. วธีิการส่งมอบหลักทรัพย์ 

3.1 การส่งมอบใบส าคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะด าเนินการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Warrant) โดยบริษัทฯ จะด าเนินการออกและสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิ ตาม รายละเอียด ดงันี ้

3.1.1 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
บริษัท ศนูย์รับฝากทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน จะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ
ตามจ านวนที่ได้รับจดัสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือที่อยู่ที่ระบุ
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับ
การจัดสรรจะไม่สามารถขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครัง้นีใ้นตลาดหลักทรัพย์ได้
จนกว่าจะได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่อาจได้รับภายหลงัจากที่ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ เร่ิมซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

3.1.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียน จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ะ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหลกัทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะ
บนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้ ได้รับจดัสรรฝากไว้ และ ออกหลักฐานการฝากให้แก่           
ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการจดัสรรภายใน 7 วันท าการ นับจากวันที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีผู้ที่ได้รับ
การจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้
ใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี ้ช่ือของผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ที่ผู้ ที่ได้รับการจัดสรรประสงค์ที่จะฝาก
ใบส าคญัแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้แล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่
ผู้ที่ได้รับการจดัสรรตามข้อ 3.1.1 แทน 



32 

3.1.3 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัท ศนูย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิตาม
จ านวนที่ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการ
ฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจดัสรรภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เม่ือผู้ ถือหุ้นที่ได้รับ
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิต้องการขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะต้องถอนใบส าคญั
แสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมี
ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด
ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่
ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และ   
ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิได้ด าเนินการถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 
ดงักลา่วแล้ว 

3.2 การส่งมอบห้้นสามัญที่เกดิะากการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัสามารถเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

3.2.1  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ  โดยให้
ออกใบหุ้นในนามของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนที่ใช้
สิทธิแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือที่อยู่ที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ ภายใน 15 (สิบห้า) วนัท าการนบั
จากวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะไม่
สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น  ซึ่งอาจจะ
ได้รับภายหลังจากที่หุ้ นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ 

3.2.2  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั แต่ประสงค์จะ
ใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์อยู ่
กรณีนีศ้นูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากได้กบั “บริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ะ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอด
บญัชีจ านวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรัพย์นัน้            
ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดียวกนับริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามัญที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจดัสรรหุ้น
ฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ นบัจากวนั
ก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะ
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สามารถขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้
หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 3.2.2 ช่ือ
ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นตามข้อ 3.2.1 
แทน 

3.2.3  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น  แต่ประสงค์จะใช้
บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการน า
หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึก
ยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัท
ผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับ
การจดัสรรหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เม่ือผู้ที่ได้รับการ
จดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยต้อง
ติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถ
ขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของบริษัทท าการ
ซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ที่ได้รับจดัสรรหุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว
แล้ว 

4. ผลบงัคับข้อก าหนดสทิธแิละกฎหมายที่ใช้บงัคับ 

ข้อก าหนดสิทธิฉบบันีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  
โดยข้อก าหนดสิทธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย  และหากมีข้อความใดๆ ในข้อก าหนดสิทธินี ้
ขดัแย้งกบักฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตาม
กฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคบักับใบส าคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อก าหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่
ขดัแย้งกนันัน้ 

 

ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 นางปราณี  คณุประเสริฐ 
 ประธานกรรมการบริหารกลุม่ 



 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากัด (มหาชน)   www.pranda.com 
ส ำนกังำนเลขำนกุำรบริษัท     Tel: +66 2 769 9999 Ext. 403, 431, 436 
28 ซอยบำงนำ-ตรำด 28     Fax: +66 2 398 2141 
แขวงบำงนำ เขตบำงนำ  
กรุงเทพฯ 10260 
 
 



Checklist warrant-RO 
ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นที่ออกใหม่เพือ่รองรับ 

warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  
 

บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  แพรนด้ำ จิวเวลร่ี จ ำกดั (มหำชน)  
  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

 

รำยละเอยีดของ warrant   
 - ช่ือ warrant  (ถา้มี) ใบส าคญัแสดงสิทธืท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั 
    (มหาชน) คร้ังท่ี 3    
 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
 - วนัท่ีเสนอขาย warrant  8 กมุภาพนัธ์ 2561 - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant 7 กมุภาพนัธ์ 2563  
 - จ  านวน warrant ท่ีเสนอขาย  25,595,563 หน่วย     - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 7 กมุภาพนัธ์ 2563 
 - ราคาท่ีเสนอขาย   0 บาท                                         - จ  านวนหุน้รองรับ 25,595,563 หุน้ 
 - อตัราการใชสิ้ทธิ  1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้ - ราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุน้ 
 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

1. ลกัษณะของ warrant   
 1.1 สดัส่วนจ านวนหุน้รองรับต่อจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั2 เท่ากบั 
   50% คิดเป็นร้อยละ  50.00 (204,764,500/409,529,000x100)   

         หนงัสือนดั
ประชุม 
หนา้ 9 

                                                         
1
  ใหร้ะบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วิธีการค านวณสัดส่วนจ านวนหุน้รองรับ :  
((จ  านวนหุน้รองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จ  านวนหุน้รองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                        (จ  านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจ านวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืน 

ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคูก่บั warrant ในคร้ังน้ี) 
 * เฉพาะจ านวนหุน้รองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุน้

มีมติอนุมติัใหอ้อกหุน้เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุน้มีมติในวาระอ่ืนใดท่ี
อาจท าใหจ้  านวนหุน้รองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งน ามาค านวณเพ่ิมข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกวา่ท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นผลใหต้อ้งมีการ
ปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งน าหุน้รองรับท่ีอาจเพ่ิมข้ึนดงักล่าวมารวมค านวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี  
ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือท่ี ___ลงวนัท่ี _____ 
 (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
 (2) เพ่ือประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั  
 (3) กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม  

  

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 
  2561) 

        หนงัสือนดั
ประชุม 
หนา้ 30 

 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน         หนงัสือนดั
ประชุม 
หนา้ 30 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ≥ 15 วนั 
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ3 

        หนงัสือนดั
ประชุม 
หนา้ 31 

 1.5 ก าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant         หนงัสือนดั
ประชุม 
หนา้ 30-31 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถอืหุ้นไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   
 2.1 ขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 
  - ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 
  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  
 - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  
 - เหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ 
              - อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ ________ 

        หนงัสือนดั
ประชุม 
หนา้ 30 

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ 
  (1) price dilution4 

        หนงัสือนดั
ประชุม หนา้ 
31-32 

                                                         
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถอืหุ้นไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ถา้มี)   
 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ (ต่อ) 
 (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

         หนงัสือนดั
ประชุมหนา้ 
31-32 

 2.3 วิธีการจดัสรรwarrant           หนงัสือนดั
ประชุมหนา้ 
30 

 2.4  ขอ้มลูอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ _________________________________   
3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมติ   
 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหอ้อกหุน้รองรับอยา่งเพียงพอ            รายงาน

ประชุมผูถื้อ
หุน้ หนา้ 11 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุน้อนุมติัเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561) 

         รายงาน
ประชุมผูถื้อ
หุน้ หนา้ 10 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 (1) อายขุอง warrant  ระบุ____2____ ปี 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 
 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 

         ขอ้ก าหนด
สิทธิ หนา้ 
4-5 

                                                                                                                                                                 
4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ  านวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   
                              จ  านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = ก าไรสุทธิ / จ านวนหุน้ paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = ก าไรสุทธิ / (จ านวนหุน้ paid-up + จ  านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
6
  Control dilution  =                          จ  านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     

            จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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 (4) วิธีการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ยของ 
แต่ละไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดส าคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ____________ 
 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดตาม warrant          ขอ้ก าหนด

สิทธิ ขอ้ 1.6 
หนา้ 22-23 

 4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้ 
หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของหุน้ของบริษทักบั 
ราคาใชสิ้ทธิ 

         ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 1.8 
หนา้ 25 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ต่อ)   
 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
 (1) กรณีมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัสามารถเรียกใหผู้ถื้อ warrant ใชสิ้ทธิ 
ก่อนก าหนด บริษทัรับรองวา่ ขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกใหใ้ชสิ้ทธิ 
ก่อนก าหนดดงักล่าวตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคุม
ของบุคคลใด ๆ  
 (ข) ก าหนดใหบ้ริษทั ตอ้งเรียกใหมี้การใชสิ้ทธิเม่ือมีเหตุการณ์ 
ท่ีก  าหนดไว ้
 (ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงท าใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป 
ทราบถึงขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (2) ก าหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบั
ระบุวิธีการค านวณ 
 (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุน้ของบริษทั อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 
 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด7 
 (ค) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด7 

 (ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 (จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิ 
 (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท าใหผ้ล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 
 กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุส่วนลดจากราคา
ตลาด พร้อมกบัวิธีการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ 
 ทั้งน้ี หากบริษทัจะไม่ด าเนินการปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตาม  
(ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือ
ท่ี_________ ลงวนัท่ี _____________________ 

       
   
 
 
         
 
       
 
         
 
       
 
       
        
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 1.5 
หนา้ 15-22 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 1.5 
หนา้ 15-22 

                                                         
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายต ่ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการค านวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

5. กำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรเสนอขำย warrant   
 5.1 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่ จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหน่ึง
ดงัน้ี 
  (1) ปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ หรือ 
  (2) ปรับราคาใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับ
อตัราการใชสิ้ทธิ 
  ทั้งน้ี หากบริษทัตอ้งออกหุน้รองรับเพ่ิมเติม บริษทัตอ้งยืน่มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัใหอ้อกหุน้รองรับการปรับสิทธินั้นอยา่งเพียงพอต่อส านกังาน 
ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือวา่บริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรับ 

 
 
        
 

 
 
ขอ้ก าหนด
สิทธิ 1.5 
หนา้ 15-16 

 5.2 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่จะไม่ขยายอาย ุwarrant  
และไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นการปรับสิทธิ
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 4.4 (2)  

        ขอ้ก าหนด
สิทธิ หนา้ 
4-5 

 
 บริษทัขอเรียนวา่ บริษทัรับทราบและเขา้ใจเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย warrant และหุน้
รองรับทุกประการ  ทั้งน้ี ในการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดตาม warrant ภายหลงัการเสนอขาย  
บริษทัจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และจะไม่ด าเนินการใหข้ดัหรือ
แยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้การแกไ้ข
เพ่ิมเติมนั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้ านกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม  
และขอรับรองวา่ขอ้มลูท่ีระบุไวใ้นรายการขา้งตน้และเอกสารท่ีแนบมาพร้อม checklist น้ีถกูตอ้ง
และตรงต่อความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ  __________________________ 
          (นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์) 

ลงช่ือ  __________________________ 
          (นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์) 

ในฐานะกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
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หมำยเหตุ 1 
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในรำคำต ่ำ หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี   
  1. การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขายหุ้น โดยก าหนดราคา
เสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  2. การเสนอขาย warrant ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  3. การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย CD  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
 
1. กำรค ำนวณรำคำเสนอขำย 

1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

  1.3  กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหค้  านวณดงัน้ี 
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทั้งน้ี โดยท่ี 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 
  Qs  =  จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จ านวน warrant ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 
  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม warrant 
  Qx  =  จ านวนหุน้ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 

2 .  ก ำ ร ค ำ น ว ณ ร ำ ค ำ ต ล ำ ด  ใ ห้ ใ ช้ ร า ค า ห น่ึ ง ร า ค า ใ ด ดั ง ต่ อ ไ ป น้ี   
  2.1 รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกัน  
แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียสามารถใช้ราคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้น 
ในแต่ละวนักไ็ด ้
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  (2) วันก ำหนดรำคำเสนอขำย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัให้
บริษทัเสนอขาย warrant และหุน้รองรับในราคาต ่า  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 
  (ง) วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ตาม warrant    
   ทั้งน้ี หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้ตลาดตามขอ้ 2.1 ให้ระบุความ
เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 
 2.2 ราคาท่ีก าหนดโดยผา่นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทั เช่น การส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีส านักงานให้
ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยสมมติฐานส าคญัท่ีใชป้ระกอบการค านวณราคาตลาดใหเ้พียงพอ
และชดัเจนดว้ย 
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เอกสำรที่ต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น (“warrant”) 
และหุ้นที่ออกใหม่เพือ่รองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น 

 

เอกสำรที่ต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ      มี  
2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีขออนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย 

warrant และหุน้รองรับ 
     มี  

3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant  
 และหุน้รองรับ 

     มี  

4. ขอ้ก าหนดสิทธิ warrant      มี  
5. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุน้รองรับ      มี  
6. รายละเอียดการค านวณ dilution effect      มี  
7. หนงัสือส านกังานแจง้การผอ่นผนัการออก warrant ในสดัส่วน 
 ท่ีมากกวา่ 50% (ถา้มี) 

   ไม่มี  

8. หนงัสือส านกังานแจง้การผอ่นผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งด าเนินการ 
 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศก าหนด (ถา้มี) 

   ไม่มี  

 

หมายเหตุ    
(1) เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความถกูตอ้งของ 
เอกสารทุกหนา้ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ ใหร้ายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแต่ 
วนัปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย ์และประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบ filing) 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=27&topic_desc=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
http://www.sec.or.th/laws_notification/file_dw_th/secact_codify.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=24&topic_desc=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์


 

 

 

เอกสารที่ต้องจดัสง่พร้อมกบั checklist ข้อ 5. 

 

รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ 

  

ข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 
ครัง้ที่ 3 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ”) ก าหนดอตัราการใช้สิทธิไว้ว่า ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั
เพ่ิมทนุบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ  

ดงันัน้ จงึไม่มี การแสดงวิธีการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ 

 

 

 

     (นางสนุนัทา เตียสวุรรณ์ – นายปราโมทย์ เตียสวุรรณ์) 

            กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

  



 

    

 

 

    เอกสารที่ต้องจดัสง่พร้อมกบั checklist ข้อ 6. 

 

รายละเอียดการค านวณ Dilution Effect 

ข้อก าหนดและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 3 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ”) ได้ตัง้สมมตุิฐานในการค านวณผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ
สดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) ดงันี ้

1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้

Price Dilution = (Po-PE)/Po 

โดยท่ี PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe) 

Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (บาท/หุ้น) 

Pe = ราคาแปลงสภาพ ในอตัรา 1 บาท ตอ่ หุ้น  

Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทที่มีอยูปั่จจบุนั ซึง่เทา่กบั 409,525,000 หุ้น 

Qe = จ านวนหุ้นที่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด 

2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้

Control Dilution = Qe/(Qo+Qe) 

Qo = จ านวนหุ้นของบริษัทที่มีอยูปั่จจบุนั ซึง่เทา่กบั 409,525,000 หุ้น 
Qe = จ านวนหุ้นที่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด 

 

 

 



 

 

 

 

สมมุตฐิานการค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ สัดส่วนการถอืหุ้น (Control 
Dilution) ในกรณีผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิใช้สทิธ ิ

หวัข้อ จ านวน 
รายได้หลกั (บาท) 3,991.00 
จ านวนหุ้นของบริษัทที่มีอยูปั่จจบุนั (ล้านหุ้น) – Qo 409.53 
รายได้หลกัตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 9.75 
Price to Sales Ratio (เทา่) 0.58 
ราคาหุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ(บาท/หุ้น) – Po 5.61 
ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) - Pe 1.00 
จ านวนหุ้นที่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้หมด - Qe 25.60 
จ านวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น) - Qo+Qe 435.12 
ราคาหุ้นหลงัจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ(ล้านหุ้น) - PE 5.34 
Price Dilution 4.83% 
Control Dilution 5.88% 

สรุป  

1. การลดลงของราคาหุ้นอนัเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดไม่เกินร้อยละ 4.83 

2. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น อนัเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด ไม่เกินร้อยละ 5.88 

 

 

 

       

(นางสนุนัทา เตียสวุรรณ์ – นายปราโมทย์ เตียสวุรรณ์) 

            กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

 


