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ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
และผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของ 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) รุ่นท่ี 2 (PACE-W2) 
ลงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2560 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) รุ่นท่ี 
2 (PACE-W2) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ”) จ ำนวนไม่เกิน 2,505,352,131 หน่วย ออกโดยบริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตำมมติที่ประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันที่ 14 ธันวำคม 2560 เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนทีอ่อก
และเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรำส่วน 3 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ เหลือจำกกำรค ำนวณดังกล่ำวให้ตัดเศษทิง้
ทั้งจ ำนวน ทั้งนี้ รำคำเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ -0- บำท โดยมีอัตรำกำรใช้สิทธิ คือ ใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับ
สิทธิ และมีรำคำกำรใช้สทิธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ ดังกล่ำวที่รำคำ 2 บำทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำร
ปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ ทั้งนี้ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ ำ
กว่ำมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น รำยละเอียดข้อก ำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ปรำกฏตำมข้อก ำหนดสิทธิฉบับนี้ 

ทั้งนี้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับสิทธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ  บริษัทฯ และผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีควำมผูกพันตำมข้อก ำหนดสิทธิทุกประกำร และให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับ
ทรำบและเข้ำใจข้อก ำหนดต่ำงๆ ในข้อก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแล้ว รวมท้ังได้ให้ควำมเห็นชอบกับกำรแต่งต้ังนำย
ทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ทั้งนี ้บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิไว้ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ หรือส ำนักงำน
ใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (หำกมี)เพื่อให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ขอตรวจสอบส ำเนำ
ข้อก ำหนดสิทธิและเอกสำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องได้ในวันและเวลำท ำกำรของบริษัทฯ หรือส ำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (หำกมี) 

ค ำจ ำกัดควำม 

ค ำและข้อควำมต่ำงๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก ำหนดสิทธิ ให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้ 

ข้อก ำหนดสิทธิ หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท เพซ ดี
เวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) รุ่นท่ี 2 รวมท้ังที่มีกำร
แก้ไข (หำกมี) 
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ตลำดหลกัทรัพย ์ หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นำยทะเบียน หมำยถึง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ ผู้ที่ได้รับกำร
แต่งต้ังใหท้ ำหน้ำทีเ่ป็นนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ แทน 

บริษัทฯ หมำยถึง บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

ใบแทนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ 

หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เพื่อใช้แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ บริษัท 
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) รุ่นท่ี 2 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หมำยถึง ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 2 ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้  

ประกำศ ทจ. 34/2551 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องกำร
ขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ 

หมำยถึง ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท เพซ ดีเวล 
ลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 2 และให้รวมถึงผู้ถือ
ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ  บริษัท เพซ  
ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 2 

ระยะเวลำกำรแจ้ง 
ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ 

 

หมำยถึง ระยะเวลำที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในกำร
ซื้อหุ้นของบริษัทฯ โดยจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญภำยใน 5 วันท ำกำรก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง 
ยกเว้นส ำหรับวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย  หำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งใด หรือวันก ำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยไม่
ตรงกับวันท ำกำร ให้เลื่อนวันก ำหนด กำรใช้สิทธิเป็นวนัท ำกำรกอ่น
หน้ำวันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว 

วันใช้สิทธิครั้งแรก หมำยถึง 21 กุมภำพันธ์ 2563 
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วันก ำหนดกำรใช้
สิทธิครั้งสุดท้ำย 

หมำยถึง 22 กุมภำพันธ์ 2566 

วันท่ีออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ 

หมำยถึง 23 กุมภำพันธ์ 2561 

วันท ำกำร หมำยถึง วันที่ธนำคำรพำณิชย์เปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร  ซึ่ง
ไม่ใช่วันเสำร์หรือวันอำทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ประกำศให้เป็นวันหยุดของธนำคำรพำณิชย์ และไม่เป็นวันหยุดท ำ
กำรของบริษัทฯ 

ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย ์

หมำยถึง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

สมุดทะเบียนผูถ้ือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  
หรือสมุดทะเบยีน 

หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียด
เก่ียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ที่เก็บ
รักษำโดยนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

สิทธิในใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ 

หมำยถึง สิทธิทั้งปวงในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ
สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นรองรับ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และสิทธิ
ในกำรได้รับค่ำเสียหำยในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

หุ้นรองรับ หมำยถึง หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น 
จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวนไม่เกิน 2,505,352,131 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ท่ี
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) รวมท้ังหุ้น
สำมัญที่จะออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีกำรปรับสทิธภิำยใต้ข้อก ำหนด
สิทธิ 

1. รำยละเอียดเกีย่วกับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ จะจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 2,505,352,131 
หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยใหแ้ก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรำส่วน 3 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจำกกำรค ำนวณดังกล่ำวให้ตัดเศษทิ้ง
ทั้งจ ำนวน) ดังนั้น จึงไม่มีกำรก ำหนดวัน วิธีกำรจองและกำรช ำระเงินค่ำจองซื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ 
บริษัทฯ จะจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสำมัญ
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เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรำยละเอียด
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ลกัษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ชื่อผู้ออกหลักทรพัย์ : บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) รุ่นท่ี 2 (PACE-W2)  

ชนิดของใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ : ระบุชื่อผู้ถือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ 

วันทีอ่อกใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ : 23 กุมภำพันธ์ 2561 

อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (วันที่ออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ คือวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561 วันที่ครบก ำหนดคือ 
วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2566 และวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
คือวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2566 ซึ่งใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะพ้น
สภำพจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป) โดยบริษัทฯ 
จะไม่ขยำยอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อก ำหนดเรียก
ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิก่อนครบก ำหนด 

ระยะเวลำกำรใชส้ิทธ ิ : ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ครั้งแรกเม่ือครบก ำหนด 2 ปีนับจำกวันที่ออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ 

เม่ือครบระยะเวลำ 2 ปีนับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ได้ในวันท ำกำรสุดท้ำยของทุกสิ้นเดือนมิถุนำยน และ
เดือนธันวำคม 

ทั้งนี้ วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย คือ วันที่ใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ มีอำยุครบ 5 ปีนับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

หำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งใดไม่ตรง
กับวันท ำกำร ให้เลื่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำ
วันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว 

จ ำนวนที่จัดสรร : ไม่เกิน 2,505,352,131 หน่วย 
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จ ำนวนหุน้สำมัญที่จัดสรรไว้ 
เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธใิบส ำคัญ
แสดงสิทธฯิ 

: ไม่เกิน 2,505,352,131 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

วิธีกำรจัดสรร : จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อ
และได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่
มีชื่อปรำกฏในวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรร
และเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) (Record Date) ในวันที่ 21 ธันวำคม 2560 ในอัตรำส่วน 3 
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย  

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจำกกำร
ค ำนวณดังกล่ำวให้ตัดเศษทิ้งทั้งจ ำนวน ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯที่
เหลือจำกกำรจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะท ำกำรยกเลิกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือจ ำนวนดังกล่ำว ซึ่งจะท ำให้คงเหลือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในจ ำนวนเท่ำที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลง
ตัว 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 0.00 บำท (ศูนย์บำท) 

อัตรำกำรใชส้ิทธิของใบส ำคัญ
แสดงสิทธฯิ 

: ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 
ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำร
ปรับสิทธิ ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 1.5  

รำคำกำรใชส้ิทธซิื้อหุ้นสำมัญ : 2 บำทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไข
กำรปรับสิทธิ ทั้งนี้ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้
สิทธิจะต้องไม่ต่ ำกว่ำมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ 
ขณะนั้น (โปรดพิจำรณำเงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ในหัวข้อ 1.5) 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดง
สิทธฯิ  

: บริษัทฯ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  เข้ำจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 

ตลำดรองของหุน้สำมัญที่เกิด
จำกกำรใช้สทิธขิองใบส ำคัญ
แสดงสิทธฯิ  

: บริษัทฯ จะน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ 
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ในกำรพิจำรณำผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจำรณำถึง
ผลกระทบ 3 ประกำร ในกำรนี้  PACE-W1 หมำยควำมถึง 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) รุ่นท่ี 1  
ผลกระทบจำกกรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิม่ทุนตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่
กับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 (ไม่รวมกำรออก
และเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั) 
ผลกระทบต่อผูถ้ือหุ้น อัตรำสว่น 

1. ผลกระทบต่อสัดส่วน
กำรถือหุ้น (Control 
dilution) 

ไม่มผีลกระทบต่อสดัสว่น
กำรถือหุ้น  

 (ในกรณีทีผู่้ถือหุน้ทุกรำยจอง
ซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทนุตำม

สัดสว่นกำรถอืหุ้น และเป็นผูใ้ช้
สิทธแิปลงสภำพใบส ำคัญ

แสดงสิทธฯิ และ PACE-W1) 
หรือ 

ร้อยละ 26.23 
(ในกรณีที่มีกำรใช้สทิธิซือ้หุ้น
สำมัญเพิ่มทนุรองรับตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ 

PACE-W1 จนครบทั้งจ ำนวน 
แต่ผูใ้ชส้ิทธิมิใชผู่้ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทฯ)  
2.  ผลกระทบด้ำนรำคำ 

(Price Dilution) 
ร้อยละ 37.57 

(ภำยหลงักำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม

สัดสว่นกำรถอืหุ้น แต่ก่อนกำร
ออกและเสนอขำยใบส ำคัญ
แสดงสิทธฯิ และ PACE-W1) 

หรือ 
ร้อยละ 18.47  
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(ภำยหลงักำรออกและเสนอ
ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ 

PACE-W1) 
3.  ผลกระทบต่อส่วนแบง่

ก ำไร (Earnings per 
share dilution) 

ร้อยละ 66.67 
(ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำย
จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
สัดสว่นกำรถอืหุ้น แต่ไม่ใช้สิทธิ
แปลงสภำพใบส ำคัญแสดง
สิทธฯิ และ PACE-W1 ท้ัง

จ ำนวน) 
หรือ 

ร้อยละ 75.41 
(ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำย
จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
สัดสว่นกำรถอืหุ้น และผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ 

PACE-W1 ใช้สทิธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ 

PACE-W1 และ ที่ออกในครัง้นี้
ทั้งจ ำนวน) 

หรือ 
ร้อยละ 26.23 

(เม่ือเทียบกับจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ ก่อนกำรใชส้ิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯและ 

PACE-W1 แต่ภำยหลงักำร
ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมของ
บริษัทฯ ตำมสัดสว่นกำรถือ

หุ้น) 
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ผลกระทบจำกกรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิม่ทุนตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่
กับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 และเมื่อรวม
กำรออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั 

ผลกระทบต่อผูถ้ือหุ้น อัตรำสว่น 
1. ผลกระทบต่อสัดส่วน

กำรถือหุ้น (Control 
dilution) 

ร้อยละ 8.94 
 (ในกรณีทีผู่้ถือหุน้ทุกรำยจอง
ซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทนุตำม

สัดสว่นกำรถอืหุ้น และเป็นผูใ้ช้
สิทธแิปลงสภำพใบส ำคัญ
แสดงสิทธฯิและ PACE-W1 
รวมถึงกำรออกและเสนอขำย
หุ้นใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด) 

หรือ 
ร้อยละ 32.82 

(ในกรณีที่มีกำรใช้สทิธิซือ้หุ้น
สำมัญเพิ่มทนุรองรับตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯและ 

PACE-W1 จนครบทั้งจ ำนวน 
แต่ผูใ้ชส้ิทธิมิใชผู่้ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทฯ) 
2. ผลกระทบด้ำนรำคำ 

(Price Dilution) 
ยังไม่สำมำรถค ำนวณ

ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของ
รำคำของกรณีจัดสรรหุ้นให้แก่
บุคคลในวงจ ำกัดได้ เนื่องจำก
ยังไม่ได้ก ำหนดรำคำเสนอขำย
หุ้นใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด 

3. ผลกระทบต่อสว่นแบ่ง
ก ำไร (Earnings per 
share dilution) 

ร้อยละ 70.58 
(ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำย
จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
สัดสว่นกำรถอืหุ้น แต่ไม่ใช้สิทธิ
แปลงสภำพใบส ำคัญแสดง
สิทธฯิและ PACE-W1 ท้ัง
จ ำนวน และมีกำรออกและ
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เสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกัด) 
หรือ 

ร้อยละ 77.61 
(ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำย
จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
สัดสว่นกำรถอืหุ้น และผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯและ 
PACE-W1 ใช้สทิธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯและ 

PACE-W1 ที่ออกในครั้งนีท้ั้ง
จ ำนวน) 
หรือ 

ร้อยละ 23.89 
(เม่ือเทียบกับจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ ก่อนกำรใชส้ิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯและ 

PACE-W1 แต่ภำยหลงักำร
ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมของ
บริษัทฯ ตำมสัดสว่นกำรถือหุ้น 
กำรออกและเสนอขำยหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด) 

โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณตำมข้อ 1.16 ของข้อก ำหนดสิทธินี ้
 

1.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ 

1.2.1  นำยทะเบียนมีหน้ำที่ที่จะต้องออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรำย 
โดยในส่วนของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะระบุชื่อศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น 
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นำยทะเบียนจะออกใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ หรือออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ตำมแบบที่นำย
ทะเบียนก ำหนดให้แก่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 

1.2.2  นำยทะเบียนมีหน้ำที่ตำมสัญญำแต่งต้ังนำยทะเบียนที่จะต้องจัดท ำและเก็บรักษำสมุดทะเบียน 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้จนกว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดจะมีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
ของบริษัทฯ หรือจนกว่ำครบก ำหนดอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี) 

1.2.3  ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

-  ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีทั่วไป  

สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรำกฏชื่อเป็นเจ้ำของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จ ำนวนดังกล่ำวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
ในขณะนั้นๆ หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีกำรปิดสมุด
ทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่จะได้มีกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่ง
สำมำรถใช้ยันกับผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตำมข้อ 1.3 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุด
ทะเบียนที่เก่ียวข้องข้ำงต้น ซึ่งสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกได้แก่ผู้รับโอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ 

-   ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ฯ แทน  

สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ จ ำนวนดังกล่ำวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ โดยจ ำนวน
ดังกล่ำวจะต้องไม่เกินกว่ำจ ำนวนรวมของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในชื่อของศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้นๆ หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิดสมุด
ทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีกำรปิดสมุดทะเบียน 

1.2.4  เม่ือศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แจ้งต่อนำยทะเบียน นำยทะเบียนมีหน้ำที่ที่จะต้องออกใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์และลงทะเบียน
ให้ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ รำยดังกล่ำวเป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมจ ำนวนที่ได้รับแจ้งจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เม่ือได้มีกำรออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนดังกล่ำวแล้ว นำยทะเบียนจะแก้ไขจ ำนวนรวมของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ โดยหักจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิใน
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ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ออก ส่วนจ ำนวนรวมของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์นั้น หำกนำยทะเบียนไม่ได้ท ำกำรแก้ไข (ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ก็ตำม) ให้ถือว่ำมีจ ำนวนลดลง
ตำมจ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ที่ได้แยกไปออกใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ และลงทะเบียนไว้ในชือ่
ของผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำว 

1.3 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

1.3.1  กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิได้ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

-  กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่ำงผู้โอนและผู้รับโอน กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะ
สมบูรณ์เม่ือผู้โอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
ระบชุื่อเป็นเจ้ำของใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ในจ ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ำย
โดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผู้ที่ปรำกฏชื่อดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี) 
ได้ส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลำยมือชื่อสลักหลังแสดงกำรโอนไว้
ด้วย 

ผลกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่ำงผู้รับโอนกับบริษัทฯ กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ 
จะใช้ยันกับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนได้รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ พร้อมทั้งใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้รับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ลงลำยมือชื่อเป็น
ผู้รับโอนในด้ำนหลังของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นครบถ้วนแล้ว 

 ผลของกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่ำงผู้รับโอนกับบุคคลภำยนอก กำรโอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ จะใช้ยันกับบุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนได้ลงทะเบียนกำรโอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เรียบร้อยแล้ว 

-  กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องกระท ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของนำย
ทะเบียนในวันและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียน และจะต้องท ำตำมแบบและวิธีกำรที่นำย
ทะเบียนก ำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ลงลำยมือชื่อ
ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้น พร้อมทั้งหลักฐำนอื่นๆ ที่ยืนยันถึงควำมถูกต้องและควำม
สมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ พร้อมท้ังหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่นำยทะเบียนก ำหนด อย่ำงไรก็ดี นำยทะเบียนมี
สิทธิปฏิเสธไม่รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หำกนำยทะเบียนเห็นว่ำกำร
โอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมำย 

1.3.2  ส ำหรับกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
ของตลำดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
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1.4 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 

1.4.1 วันก ำหนดกำรใชส้ิทธ ิและกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทนุ 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งแรกเม่ือครบก ำหนด 2 
ปีนับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

เม่ือครบระยะเวลำ 2 ปีนับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันท ำกำรสุดท้ำยของทุกสิ้นเดือนมิถุนำยน และ
เดือนธันวำคม 

ทั้งนี้ วันก ำหนดกำรใช้สิทธคิรั้งสดุท้ำย คือ วันที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ มีอำยุครบ 5 ปีนับจำกวันที่
ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

หำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งใดไม่ตรงกับวันท ำกำร ให้เลื่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำวันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว  

 โดยวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที ่21 กุมภำพันธ์ 2563 และวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ำยตรงกับวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2566 หำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้ง
ใดไม่ตรงกับ วันท ำกำร ให้เลื่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำวันก ำหนดกำรใช้สทิธิ
ดังกล่ำว โดยบริษัทฯ จะไม่ขยำยอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อก ำหนดเรียกให้ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิก่อนครบก ำหนด 

ในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบำงส่วนก็ได้ ส ำหรับใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภำยในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย บริษัทฯ จะถือว่ำผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำวและให้ถือว่ำ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นๆ สิ้นสภำพโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ 

1.4.2 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ  

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ตำมวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.6 โดยจะต้องแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ภำยในระหว่ำง 5 วันท ำกำรก่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ภำยในช่วงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. หำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งใดไม่ตรงกับวันท ำกำร ให้เลื่อนวันก ำหนดกำรใช้สทิธเิป็นวนัท ำกำร
ก่อนหน้ำวันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว  ยกเว้นส ำหรับวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ผู้ถือ
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ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย  

ทั้งนี้ เม่ือผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ แล้ว จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิดังกล่ำวได้ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งข่ำวเก่ียวกับระยะเวลำย่ืนควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำร
ใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถำนที่ใช้สิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ (SETSMART/ 
ELCID)  โดยบริษัทฯ จะแจ้งรำยละเอียดดังกล่ำวอย่ำงน้อย 5 (ห้ำ) วันท ำกำรก่อนระยะกำรแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ส ำหรับกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย บริษัทฯ จะส่งจดหมำย
ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 21 (ย่ีสิบเอ็ด) วัน
ก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะท ำกำรขึ้นเครื่องหมำยห้ำมกำรซื้อ
ขำยชั่วครำว (SP) ล่วงหน้ำ 2 (สอง) วันท ำกำรก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่ำว ตรงกับวันหยุด ท ำกำร
ของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่ำว ทั้งนี้ ใบส ำคัญแสดง 
สิทธิฯ จะพักกำรซื้อขำยต้ังแต่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่ำว จนถึงวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย 

1.4.3 นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์: 0-2009-9000 
โทรสำร: 0-2009-9991 
Website: www.set.or.th/tsd 

 
1.4.4 สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 87/2 ซีอำร์ซี ทำวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3  
ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศัพท์: 0-2654-3344 
โทรสำร: 0-2654-3323 
Website: www.pacedev.com 
 

  

http://www.set.or.th/tsd
http://www.pacedev.com/
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1.4.5 วิธีกำรใช้สิทธิและขั้นตอนกำรใช้สิทธิ 

ในกรณีมีกำรแต่งต้ังตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ และ/หรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถำนทีท่ี่
ติดต่อในกำรใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทรำบผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลำดหลักทรัพย์ 

1.4.6 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ที่บริษัทฯ 
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.pacedev.com) โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุน้
สำมัญได้ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ โดยจะต้องแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิตำมระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ในหัวข้อ 1.4.2 ตำมที่ระบุ
ข้ำงต้น 

ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบใบหุ้น (Scrip) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักฐำนในกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิได้ทันที 

ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ี
ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ออก
จำกระบบไร้ใบหุ้นหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 
โดยย่ืนต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และ
บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำวจะด ำเนินกำรแจ้งกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ส ำหรับน ำไปใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ โดยศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์จะออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี) ให้
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อน ำไปใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุไว้
ข้ำงต้น 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ จะต้องปฏบิัติตำมเงือ่นไขกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ โดยด ำเนินกำรและส่งเอกสำรดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ตำมสถำนที่ติดต่อตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.4.4 ข้ำงต้น หรือตำมที่มีกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทรำบต่อไป (ท้ังน้ี บริษัทจะไม่รับกำรแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิทำงไปรษณีย์)  

ก) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน  และ
ครบถ้วนทุกรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และส่งให้แก่บริษัทฯ 
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง
กำรใช้สิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะสำมำรถขอรับแบบแสดงควำมจ ำนงกำร
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ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ ณ สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ ในระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ หรือดำวน์โหลดแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ที่ 
www.pacedev.com 

ข) ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์
ก ำหนด ซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ลงลำยมือชื่อผู้โอนด้ำนหลัง ตำมจ ำนวนที่ระบใุน
แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ และหนังสือมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นมำรับใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ฉบับใหม่ส ำหรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ำมี) 

ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุน้

สำมัญภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ แก่บริษัทฯ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง

ดังนี้  

 กรณีช ำระด้วยกำรโอนเงินสดเข้ำบัญชี 

กำรโอนเงินเข้ำบัญชีดังต่อไปนี้เท่ำนั้น “บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)” ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ 

All Seasons Place (ถนนวิทยุ) บัญชีกระแสรำยวัน เลขท่ี 155-301130-

2 และแนบหลักฐำนกำรโอนเงินภำยในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง  

 กรณีช ำระด้วยกำรน ำฝำก เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊ำฟท์ หรือค ำสั่งจ่ำยเงินธนำคำร 

กำรน ำฝำก เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊ำฟท์ หรือค ำสั่งจ่ำยเงินธนำคำร ที่สำมำรถ

เรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหำนคร โดยต้องน ำฝำกภำยใน 11.00 น. ของวันท ำ

กำร 2 วันก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยน ำฝำกเข้ำบัญช ี“บริษัท เพซ ดีเวลล

อปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)” ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด 

(มหำชน) สำขำ All Seasons Place (ถนนวิทยุ) บัญชีกระแสรำยวัน 

เลขท่ี 155-301130-2 และแนบหลักฐำนกำรโอนเงินภำยในวันใช้สิทธิแต่ละ

ครั้ง 

ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิในกำรรับช ำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญด้วยวิธีกำรอื่นใด 
นอกเหนือจำกกำรโอนเงินหรือน ำฝำกเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊ำฟท์ หรือค ำสั่งจ่ำยเงิน
ธนำคำร เข้ำบัญชีที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น 
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ง) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด(ถ้ำมี)ตำม

บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรหรือข้อบังคับหรือกฎหมำยต่ำงๆ  ที่ใช้บังคับในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้น

สำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

จ) หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ 

1) บุคคลสัญชำติไทย  : ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือ
ส ำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจทียั่งไม่หมดอำยุ (ในกรณี
มีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท ำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำน
รำชกำร เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 

2) บุคคลต่ำงด้ำว  :    ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่
หมดอำยุ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

3) นิติบุคคลในประเทศ  : ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ 
อำยุไม่เกิน 6 เดือน นับจำกวันที่ ย่ืนแบบแสดงควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธซิื้อหุ้นสำมัญ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง
โดยกรรมกำร   ผู้มีอ ำนำจที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในหนังสือ
รับรองบริษัทนั้น และเอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 

4) นิติบุคคลต่ำงประเทศ : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสำรนั้น อำยุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันใช้
สิทธิ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
และเอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อ
ตำม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

5) คัสโตเดียน (Custodian): ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรับรองโดย Notary public 
ของประเทศที่ออกเอกสำรนั้น อำยุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวัน
ใช้สิทธิ พร้อมหนังสือแต่งต้ังคัสโตเดียน หนังสือมอบอ ำนำจ 
(ถ้ำมี) และเอกสำรหลักฐำนของผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 
1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
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ทั้งนี้ หำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำว
ข้ำงต้น บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธขิอสงวนสทิธิทีจ่ะถือวำ่
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนั้นๆ  
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิสำมำรถใช้
ดุลพนิิจในกำรพิจำรณำให้ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ได้
ตำมควำมเหมำะสม 

1.4.7 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญ จะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้น โดยอัตรำกำรใช้สิทธิเท่ำกับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบ
แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสำมัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิ
ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมข้อ 1.5 

1.4.8 จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกให้เม่ือมีกำรใช้สิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ช ำระตำมที่กล่ำวข้ำงต้น หำรด้วย
รำคำกำรใช้สิทธิในขณะที่มีกำรใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสำมัญเป็นจ ำนวนเต็ม ไม่เกิน
จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ คูณด้วยอัตรำกำรใช้
สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิแล้วท ำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำร
ค ำนวณดังกล่ำว บริษัทฯ จะไม่น ำเศษดังกล่ำวมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินที่เหลือจำกกำรใช้
สิทธิดังกล่ำวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพำะคืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ฯ หรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแลว้ ภำยใน 10 (สิบ) วันท ำกำรนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สทิธใินแต่ละครัง้
โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ำในกรณีใดๆ 

ในกรณีที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำ
กำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุ้นสำมัญที่จะได้รับจำกกำร
ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง 

1.4.9 ในกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ จะสำมำรถใช้สิทธใินกำรซื้อหุ้นสำมัญ โดยไม่
มีกำรก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมัญขั้นต่ ำ  

1.4.10 หำกบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิได้รับหลักฐำนใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจ ำนวนเงินที่บริษัทฯ 
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิได้รับช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ในแบบ
แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ หรือ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิตรวจสอบได้ว่ำ ข้อควำมที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสทิธิ
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ฯ กรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยใน
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงใช้สิทธ ิหำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ไม่ท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิจะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสำมัญ และบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิจะจัดส่งเช็ค ดร๊ำฟท์ 
ต๋ัวแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำรที่ได้รับ (แล้วแต่กรณี) และใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ คืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ภำยใน 10 (สิบ) วัน
นับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ  ให้ถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธนิั้นสิน้สภำพลงโดยไม่มี
กำรใช้สิทธิ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อ
ดอกเบี้ยและ/หรือค่ำเสียหำยอื่นใด ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ช ำระจ ำนวนเงินในกำรใช้
สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิมีสทิธิแต่เพียงผูเ้ดียว
ที่จะถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมัญที่จองซื้อมีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนที่จะได้รับตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้
สิทธิ ซึ่งตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ได้รับช ำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สิทธิใน
ขณะนั้น  

กำรกระท ำใดๆ ของบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิให้ถือว่ำเป็นที่สุด
ในแต่ละครั้งของกำรใช้สิทธิ   

1.4.11 ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิไม่สำมำรถคืนเงินส่วนที่
ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ภำยในระยะเวลำ 10 (สิบ) วันนับแต่วันที่ใช้สิทธิ
ในครั้งนั้นๆ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ำ) ต่อปี 
โดยค ำนวณจำกเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันที่พ้นก ำหนด 10 (สิบ) วันดังกล่ำวจนถึงวันที่ผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ 

 อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิได้ท ำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท์ 
ต๋ัวแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบส ำคัญสทิธิฯ 
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตำมที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธโิดยถูกต้องแลว้ ใหถื้อ
ว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 
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1.4.12 เม่ือผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญ ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทั้ง
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญ และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ 
หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับควำม
ยินยอมเป็นหนังสือจำกบริษัทฯ 

1.4.13 เม่ือพ้นก ำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยแล้ว แต่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ยังมิได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขของกำรใช้สิทธิที่ก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นๆ สิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเม่ือพ้นก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ำย 

1.4.14 บริษัทฯ จะย่ืนขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำม
จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ส ำหรับกำรใช้สิทธิภำยใน 14 (สิบสี่) วัน นับต้ังแต่วันก ำหนดกำรใช้
สิทธิซึ่งบริษัทฯ ได้รับช ำระค่ำหุ้นครบถ้วนตำมจ ำนวนที่มีกำรใช้สิทธิแล้ว โดยบริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้ำเป็นผูถื้อหุ้นสำมัญของบรษิทั
ฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิ 

หุ้นสำมัญใหม่ที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถำนะเท่ำ
เทียมกับหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำร นับต้ังแต่วันที่มีกำรจดแจ้ง
ชื่อของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ หรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิม่
ทุนช ำระแล้วเนื่องจำกกำรออกหุ้นสำมัญใหม่  จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ กับ
กระทรวงพำณิชย์แล้ว 

1.4.15 ในกรณีที่หุ้นสำมัญที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมข้อ 1.8 อย่ำงไรก็
ตำม บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ 
ถึงแม้ว่ำจะมีหุ้นสำมัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นบุคคลต่ำงด้ำวหรือนิติ
บุคคลต่ำงประเทศที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เพรำะถูกจ ำกัดสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ระบุใน
ข้อบังคับบริษัทฯ 
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1.5 เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ทั้งนี้ เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม บริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 

1.5.1  เม่ือบริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมำจำกกำร
รวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ โดยกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ
จะมีผลบังคับทันทีนับต้ังแต่วันที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 
ซึ่งกำรปรับสิทธินี้ท ำเพื่อให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ได้รับหุ้นจ ำนวนเท่ำเดิม เสมือนว่ำไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 

(1)  รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

Price 1  =  Price 0 x Par 1 
 Par 0 

(2)  อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

Ratio 1  =  Ratio 0 x Par 0 
                    Par 1 

โดยที ่ Price 1  คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 

Price 0  คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1  คือ  อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0  คือ  อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

Par 1  คือ  มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปลี่ยนแปลง 

Par 0  คือ  มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

1.5.2 เม่ือบริษัทฯ เสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจ ำกัด โดย “รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่” ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) 
ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้
สิทธิจะมีผลบังคับทันที ต้ังแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
(Rights Issue) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ 
บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 
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“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะ
ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออก
นั้น (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ทั้งหมด 

อนึ่ง ในกรณีที่เม่ือมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย 
ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่ำวด้วยกัน ให้น ำรำคำเฉลี่ยทั้ง 2 รำคำ และจ ำนวนหุ้นที่ออก
ใหม่ทั้งหมดมำค ำนวณรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำย
พร้อมกันดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้น ำจ ำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำย
เฉพำะของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ซึ่ง “รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ต่ ำกว่ำร้อยละ 
90 (เก้ำสิบ) ของ "รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ" มำค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น 

"รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ"  ได้ก ำหนดไว้เท่ำกับ รำคำเฉลีย่ถ่วงน้ ำหนักของหุ้น
สำมัญของบริษัทฯ ที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันท ำกำรติดต่อกันก่อน
วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ ซึ่งรำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก เท่ำกับ มูลค่ำกำรซื้อขำยหุ้นสำมัญ
ทั้งหมดของบริษัทฯ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำด
หลักทรัพย์ 

“วันท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จะไม่ได้รับสิทธิในกำรจอง
ซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอ
ขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ส ำหรบั
กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” เนื่องจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซื้อ
ขำยในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทฯ จะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

“รำคำยุติธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำม
เห็นชอบ 

(1)  รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 
Price 1  =  Price 0 x [(A x MP) + BX] 

 [MP x (A + B)] 
(2)  อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

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



 

22 

 

โดยที่  Price 1 คือ   รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ   รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

MP คือ   รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 

A คือ   จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อน
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ของ    ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญ ที่ออกใหม่แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณี
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 

B คือ   จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 

BX คือ   จ ำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำก
กำรออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ำมี) ทั้งจำกกำรเสนอขำยให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/หรือ 
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 

1.5.3 เม่ือบริษัทฯ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชน 
ทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซื้อหุน้สำมัญ (“หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภำพ”) 
เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ โดยที่ “รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของ
หุ้นสำมัญท่ีจะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่ำว ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของ “รำคำ
ตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิธ ิและอัตรำกำรใช้สทิธจิะมีผลบังคับทันทีต้ังแต่วันแรกท่ีผูถื้อหุน้
สำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็น
หุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XR
หรือ XW) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรก
ของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้
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หรือให้สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ กรณีเสนอขำยให้กับประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็น
กำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 

“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินที่บริษัทฯ 
จะได้รับจำกกำรขำยหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิใน
กำรจองซื้อหุ้นสำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ำมี) รวมกับเงินที่
จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญนั้น หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกำร
ใช้สิทธินั้น 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพพร้อมกันมำกกว่ำ 1 
รำคำกำรเสนอขำย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่ำวด้วยกัน ให้ค ำนวณกำร
เปลี่ยนแปลงจำก หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพทั้งหมด แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำย
พร้อมกันดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงจำก 
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ ซึ่ง "รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่จะออกใหม่เพื่อ
รองรับสทิธ"ิ ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของ "รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ" เท่ำนั้น “รำคำ
ตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” มีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้ำงต้น 

“วันท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อ
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ 
ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ 
วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้
สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญแก่ประชำชนทั่วไป และ /หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 

(1)  รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 
Price 1  = Price 0 x [(A x MP) + BX] 

 [MP x (A + B)] 
(2) อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

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

โดยที่  Price 1    คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง  
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 คือ   อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
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MP คือ   รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 
A คือ   จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิด

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทีมี่
สิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้ หรือให้สทิธใิน
กำรจองซื้อหุ้นสำมัญ และ/หรือ ก่อนวันแรกของกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสทิธทิี่จะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเปน็
หุ้นสำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ กรณีเสนอ
ขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 

B คือ   จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของ
หลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญตำมที่เสนอ
ขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชน
ทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 

BX คือ   จ ำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำก
กำรออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ / 
เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซื้อหุ้น
สำมัญ ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคล
ในวงจ ำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลง
สภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซื้อ
หุ้นสำมัญ 

1.5.4 เม่ือบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบรษิทั
ฯ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแต่วันแรกท่ีผู้ซื้อ
หุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกท่ีตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XD) 

(1)  รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 
Price 1  = Price 0 x A 

 (A + B) 
(2)  อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 
 A 
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โดยที่  Price 1    คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ   อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

A คือ   จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อน
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในกำรรับหุ้นปันผล 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสำมัญปันผล 

1.5.5 เม่ือบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเปน็เงนิเกินกวำ่อัตรำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิ หลังหักภำษีเงินได้และ
หลังจำกหักขำดทุนสะสมและส ำรองตำมกฎหมำย ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำปี
บัญชีใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำ
กำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแต่วันแรกท่ีผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่
ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XD) 

ทั้งนี้ อัตรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กับผู้ถือหุ้น ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละรอบระยะปีบัญชี หำรด้วยก ำไรสุทธิตำมงบตำมงบกำรเงินของบริษัท
ฯ หลังหักภำษีเงินได้และหลังจำกหักขำดทุนสะสมและส ำรองตำมกฎหมำย ของผลกำร
ด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำปีบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจริงดังกล่ำวให้รวมถึง
เงินปันผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่ำวด้วย 

วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกท่ี
ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XD)  

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

 MP 
(2)  อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

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

โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ   รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ   อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
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Ratio 0 คือ   อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

MP คือ   รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 

D คือ   เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยจริงแก่ผู้ถือหุ้น 

R คือ   เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 90 โดยค ำนวณจำก
ก ำไรสุทธิหลักหักภำษีเงินได้และหลังจำกหักขำดทุนสะสม
และส ำรองตำมกฎหมำย จำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี
บัญช ีหำรด้วยจ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

1.5.6 ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใด ๆ อันท ำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเม่ือมีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่ำเดิม  โดยที่
เหตุกำรณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่ำวข้ำงต้น ให้บริษัทฯ พิจำรณำเพื่อ
ก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิ (หรือปรับจ ำนวนหน่วยใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ แทนอัตรำกำรใช้สิทธิ) ใหม่อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำให้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ฯ ด้อยไปกว่ำเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์
ทันทีนับแต่วันที่มีเหตุกำรณ์หรือก่อน 9.00 น. ของวันถัดไป และแจ้งให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. และนำย
ทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวด้วยภำยในระยะเวลำ 15 (สิบห้ำ) วัน 
นับต้ังแต่วันที่มีเหตุให้ต้องด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิดังกล่ำว 

1.5.7 กำรค ำนวณเปลี่ยนรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน 
และจะค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมล ำดับเหตุกำรณ์ก่อนหลังของกำรเปรียบเทียบกับรำคำตลำดของ
หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ส ำหรับในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้ค ำนวณกำร
เปลี่ยนแปลงเรียงล ำดับดังนี้ 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 ำดับครั้งที่มีกำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้
สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สำม) ต ำแหน่ง 

1.5.8 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มี
กำรเปลี่ยนแปลงซึ่งท ำให้รำคำกำรใช้สิทธใิหม่สูงขึ้นและอัตรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวม
หุ้น ส ำหรับกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำร
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมัญ (จ ำนวนหุ้นสำมัญค ำนวณได้จำก อัตรำ
กำรใช้สิทธิใหม่คูณกับจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ เม่ือค ำนวณได้
จ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจ ำนวนเงินที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้
สิทธิมีเศษของบำท ให้ใช้ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใช้สทิธิใหม่ที่ค ำนวณ
ตำมสูตรมีรำคำต่ ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญ (Par Value) ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิที่จะปรับรำคำกำรใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญเท่ำนั้น ส ำหรับ
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตรำกำรใช้สิทธิที่ค ำนวณได้ตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม  

1.5.9 บริษัทฯ อำจท ำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กับกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำร
ปรับอัตรำกำรใช้สิทธิก็ได้ 

1.5.10 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/หรือ กำร
ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.5.9 บริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรแจ้งรำยละเอียดเก่ียวกับกำรปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีกำรปรับสิทธิ 
รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ วันที่กำรปรับสิทธิมีผล
บังคับ และจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิต่อตลำด
หลักทรัพย์ โดยจะแจ้งทันทีนับต้ังแต่วันที่มีเหตุกำรณ์หรือก่อน 9.00 น. ของวันที่กำรปรับสิทธิมี
ผลบังคับผ่ำนทำงสื่ออิเล็คทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ (SETSMART/ELCID) และแจ้งต่อ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันนับแต่วันที่กำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้   

1.6 กำรแก้ไขเพิม่เติมสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ 

1.6.1 กำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ข้ำงต้น และกำรแก้ไขที่ท ำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ โดยชัดแจ้งหรือที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกำรแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่
สำระส ำคัญ เช่น แก้ไขขั้นตอนกำรใช้สิทธิ ซึ่งกำรแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติหรือ
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมำยอื่นใดที่
เก่ียวข้อง รวมทั้ง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือค ำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป  หรือประกำศ หรือ
ข้อบังคับของส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องให้บริษัทฯ กระท ำได้โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอม
จำกที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ภำยหลังจำกที่ได้แจ้งให้ส ำนักงำน ก.ล.ต รับทรำบแล้ว  

1.6.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธินอกจำกกรณีตำมข้อ 1.6.1 ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบรษิทัฯ 
และที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในข้อ 1.6.2 นี้ ยกเว้นกำรปรับสิทธิ
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับควำมยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของ
จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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1.6.3 กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำในกรณีใด จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดตำม
ประกำศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของส ำนักงำน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภำยหลังที่
บริษัทฯ ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

1.6.4 ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไข
ข้อก ำหนดสิทธิในเรื่อง อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ และอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
ยกเว้นเป็นกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำย
และเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจ้งไปยังผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรำยถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อก ำหนดสิทธิดังกล่ำวในข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เม่ือได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันนับแต่วันที่ได้รับกำร
ร้องขอเป็นหนังสอืจำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ และบริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสทิธิทรำบถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิ 
และจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวภำยใน 15 (สิบห้ำ) วัน นับแต่วันที่กำร
ปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ 

1.7 กำรประชุมผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

กำรเรียกและ/หรือ กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ ให้เปน็ไปตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้

1.7.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ไม่ว่ำในเวลำใด ๆ แต่บริษัทฯ ต้องเรียก
ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็ว ภำยใน 30 
(สำมสิบ) วันนับแต่เกิดเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้ 

(ก) หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำโดยบริษัทฯ หรือผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 1.6.2 หรือ 

(ข) หำกมีเหตุกำรณ์ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ำอำจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ อย่ำงเป็นนัยส ำคัญ หรือควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม
ข้อก ำหนดสิทธิ หรือ 

(ค) มีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ รำยหนึ่งหรือหลำยรำยที่ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ รวมกัน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25.0 (ย่ีสิบห้ำ) ของจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมิได้มีกำรใช้
สิทธิ ร้องขอให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรจัดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ โดยได้ท ำเป็น
หนังสือที่ระบุเหตุผลอย่ำงชัดเจนในกำรขอให้มีกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 



 

29 

 

ในกรณีที่มีกำรจัดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
ก ำหนดสิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำร
ประชุมดังกล่ำวเป็นระยะเวลำไม่เกิน 21 (ย่ีสิบเอ็ด) วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  

1.7.2 ในกำรเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเนื่องจำกผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้เรียก
ประชุม ใหบ้ริษัทฯ จัดท ำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถำนที่ วัน เวลำ ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่
จะพิจำรณำในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยชื่อ และที่อยู่ที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
และแจ้งผ่ำนทำงสือ่อเิลค็ทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ (SETSMART / ELCID) เพื่อก ำหนดสิทธิใน
กำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 (เจ็ด) วันก่อนกำรประชุมในแต่ละครั้ง 

1.7.3 ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธไิป
แล้วบำงส่วนซึ่งมีสิทธิเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำ ร่วม
ประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำวจะต้องจัดท ำหนังสือ
มอบฉันทะตำมแบบที่บริษัทฯ ก ำหนดและให้ย่ืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรือผู้ที่
ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุม 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ หมำยถึง ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนของบริษัทฯ ใน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจำรณำข้อนั้น 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีส่วนได้เสียตำมข้อนี้ หมำยถึง ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ 

1.7.4 ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ฯ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่วยของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ถืออยู่โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง  

1.7.5 ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม ในกรณี
ที่ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรไม่เข้ำร่วม ให้ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ที่เข้ำร่วมกำรประชุมเลอืกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มำเข้ำร่วมประชุมท ำหนำ้ที่
เป็นประธำนที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็
ได้ โดยที่ทั้งสองกรณีประธำนที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขำด 
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1.7.6 องค์ประชุมในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมำประชุมรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ำ 25 (ย่ีสิบห้ำ) รำย หรือไม่ต่ ำกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
ทั้งหมด ซึ่งถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของจ ำนวนหน่วย
ทั้งหมดของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนจึงจะ
ครบองค์ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ น้ัน  

1.7.7 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมครั้งใด เม่ือล่วงเวลำนัดไปแล้ว 45 (สี่สิบห้ำ) นำที ยังมีผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เข้ำร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอันระงับ
ไป หำกกำรเรียกประชุมเป็นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกินกว่ำใน 14 (สิบสี่) วันนับจำกวันก ำหนดประชุมผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งแรก และให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรำยและตลำดหลักทรัพย์ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ข้ำงต้น ใน
กำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม  

1.7.8 มติที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของ
จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน ณ 
ขณะนั้น ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

1.7.9 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ำมีผลผูกพันผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรำยไม่ว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นจะได้เข้ำร่วมประชุมด้วยหรือไม่
ก็ตำม 

1.7.10 ภำยหลังจำกบริษัทฯ ในด ำเนินกำรจัดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่
ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทรำบผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของตลำดหลักทรัพย์ (SETSMART / ELCID) โดยเร็ว 

1.7.11 บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจัดท ำและบันทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบันทึกดังกล่ำวไว้ที่
ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ รำยงำนประชุมที่ได้ลงลำยมือชื่อโดยประธำนที่ประชุมให้ถือเป็น
หลักฐำนอันสมบูรณ์ของกิจกำรทั้งหลำยที่ได้ประชุมกันนั้น  และให้ถือว่ำกำรประชุมและมติ
ทั้งหลำยได้กระท ำโดยถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่ตลำด
หลักทรัพย์และส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจำกวันประชุมผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
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1.7.12 ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ และที่
ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อแสดง
ควำมคิดเห็นหรือให้ค ำอธิบำยในที่ประชุมผู้ถือในส ำคัญแสดงสิทธิได้ 

1.7.13 บริษัทฯ จะเป็นผู้ช ำระค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกับกำรจัดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด 

1.7.14 บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิตำมมติที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ นับต้ังแต่
วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ทรำบภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันนับแต่วันที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติมนั้น 

1.7.15 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดประชุมได้ทันภำยในอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ถือว่ำกำร
ด ำเนินกำรประชุมสิ้นสุดลงและไม่ได้มีกำรจัดประชุมในครั้งนั้น 

1.8 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีท่ีบรษิัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มหุ้ีนเพื่อรองรบักำรใช้สิทธิ 

บริษัทฯ จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

1.8.1 บริษัทฯ จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้เฉพำะผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ที่มำแจ้งควำมจ ำนงที่จะใช้สิทธิ
ในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้อย่ำงเพียงพอ โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ดังกล่ำว สำมำรถค ำนวณได้ตำมที่ก ำหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้น กรณีตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมข้อ 2 

1.8.2 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 1.8.1 บริษัทฯ จะช ำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ และ
จะจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตำมที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดย
ถูกต้องแล้ว ภำยใน 14 (สิบสี่) วันท ำกำร นับจำกวันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ มำแจ้งควำมจ ำนง
ที่จะใช้สิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุด
ห้ำ) ต่อปี โดยค ำนวณจำกค่ำเสียหำยนับแต่วนัที่พ้นก ำหนด 14 (สิบสี่) วันท ำกำร ดังกล่ำวจนถึงวนัที่
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับคืนเงินค่ำเสียหำย 

 อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกบริษัทฯ ได้ท ำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท์ ต๋ัวแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่ง
จ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ ที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือ
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ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับเงินค่ำเสียหำยคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/
หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 

1.8.3 กำรค ำนวณค่ำเสียหำยที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมข้อ 1.8.1 มีสูตรกำร
ค ำนวณดังนี้ 

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 1 (หนึ่ง) หน่วย เท่ำกับ   B x [MP – EP] 

โดยที่  B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ไม่สำมำรถจัดใหมี้ และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตำมอัตรำ
กำรใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย 

 MP  คือ  รำคำปิดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละ
ครั้งซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ มำแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

 EP  คือ  รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือรำคำกำรใช้สิทธิตำม
เงื่อนไขกำรปรับสิทธิหำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ 

1.8.4 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อนี้ให้ถือเป็นท่ีสุด 

อนึ่ง ในกรณีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ไม่
สำมำรถใช้สิทธิได้ เนื่องจำกข้อจ ำกัดในเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว ซึ่งข้อบังคับ
บริษัทฯ ก ำหนดว่ำกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวจะต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 49 (สี่สิบเก้ำ)  ของ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่ำเสียหำย
หรือด ำเนินกำรอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว และผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น 

1.9 สถำนะของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีอยู่ระหว่ำงวันท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงควำมจ ำนง
ใช้สิทธิ 

สถำนะของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ 
และวันก่อนวันที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว  อันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้แสดงควำม
จ ำนงใช้สิทธิ และสถำนภำพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว อัน
เนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ข้ำงต้นแล้ว  

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้น ำหุ้น
สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ เข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ผู้ถือใบส ำคญั
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แสดงสิทธิฯ ที่ได้ท ำกำรใช้สิทธิแล้วจะได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลัง  โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรออกหุ้น
สำมัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ โดยเร็วที่สุดตำมจ ำนวนที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
สมควรจะได้รับหำกรำคำที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสำมัญส่วนที่เพิ่มใหม่อำจได้รับช้ำกว่ำหุ้น
สำมัญที่ได้รับก่อนหน้ำนี้แล้ว แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้ำ) วันนับจำกวันที่มีกำรปรับสิทธิ 

1.10 สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ จะย่ืนขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแลว้ของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่ส ำหรับกำรใช้สิทธิภำยใน 14 (สิบสี่) วัน นับต้ังแต่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิซึ่งบริษทัฯ ได้รับ
ช ำระค่ำหุ้นครบถ้วนตำมจ ำนวนที่มีกำรใช้สิทธิแล้ว และบริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้น
สำมัญที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น 

หุ้นสำมัญใหม่ที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกับหุ้น
สำมัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำร นับต้ังแต่วันที่มีกำรจดแจ้งชื่อของผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ หรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วเนื่องจำกกำร
ออกหุ้นสำมัญใหม่จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ กับกระทรวงพำณิชย์แล้ว 

1.11 มติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่ออนุมตัิกำรออกหุ้นเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งได้ประชุมเม่ือวันที่ 14 ธันวำคม 2560 มีมติอนุมัติกำรออก
และเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 หรือเรียกว่ำ PACE-W2 จ ำนวน
ไม่เกิน 2,505,352,131 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) และมีมติอนุมัติกำรเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 3,758,028,197 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ ำนวน 16,782,648,000 บำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 13,024,619,803 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท รวมทั้งสิ้น 13,024,619,803 บำท เพื่อรองรับ  

(1) กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ 
(Rights Offering) จ ำนวนไม่เกิน 7,516,056,394 หุ้น 

(2) กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 และ ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับ
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) รวมทั้งสิ้นจ ำนวนไม่เกิน 4,008,563,409 หุ้น 
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(3) กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) จ ำนวนไม่เกิน 
1,500,000,000 หุ้น 

1.12 รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

จ ำนวนหุ้นที่รองรับกำรใช้สิทธิไม่เกิน 2,505,352,131 หุ้น 

มูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท 

รำคำกำรใช้สิทธิ หุ้นละ 2 บำท 

หุ้นที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ไม่
เกิน 

2,505,352,131* หุ้น  

* คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของจ ำนวนหุ้นที่ จ ำหน่ำยได้แล้วทั้ งหมดของบริษัท ฯ จ ำนวน 
11,274,084,591 หุ้น (ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำม
สัดส่วน) และไม่มีหุ้นเหลือจำกกำรออกและเสนอขำยในครั้งนี้ 

1.13 กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นท่ีจัดสรรไว้คงเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

หำกมีหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัท จะเสนอ
ผ่ำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำจัดสรรหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดง  
สิทธิฯ ต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด เงื่อนไข และวิธีกำรที่เก่ียวข้องตำม พระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ประกำศของตลำดหลักทรัพย์ และส ำนักงำน 
ก.ล.ต. 

1.14 ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีเสนอขำย 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรย่ืนค ำขออนุญำตให้ตลำดหลักทรัพย์  พิจำรณำรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ภำยใน 45 (สี่สิบห้ำ) วันนับจำกวันที่บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำร
จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เสร็จสิ้นลง 

1.15 ตลำดรองของหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรขออนุญำตน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เข้ำซื้อขำย
ในตลำดหลักทรัพย์ ภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน นับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญในแต่ละครั้ง เพื่อให้หุ้นสำมัญดังกล่ำวสำมำรถท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้
เช่นเดียวกับหุ้นสำมัญเดิมของบริษัทฯ 
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1.16 ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้น  

ในกำรพิจำรณำผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจำรณำถึงผลกระทบ 3 ประกำร โดยแยกพิจำรณำ
เป็น 2 กรณี ดังนี้  

ผลกระทบจำกกรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ทุนตำมสัดสว่นกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) ควบคู่กบัใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 (ไม่รวมกำรออกและเสนอขำยหุ้น

ให้แกบุ่คคลในวงจ ำกัด) 
ผลกระทบต่อผูถ้ือหุ้น อัตรำสว่น 

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถอืหุ้น 
(Control dilution) 

ไม่มผีลกระทบต่อสดัสว่นกำรถือหุ้น 
 (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และเป็นผู้ใชส้ิทธแิปลงสภำพ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W1) 

หรือ 
ร้อยละ 26.23 

(ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนรองรับ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W1 จนครบ
ทั้งจ ำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) 

2. ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution) ร้อยละ 37.57 
(ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น แต่ก่อนกำรออกและเสนอ
ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W1) 

หรือ 
ร้อยละ 18.47 

(ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธิ
ฯและ PACE-W1) 

3. ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก ำไร  
(Earnings per share dilution) 

ร้อยละ 66.67 
(ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น แต่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภำพ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W1 ทั้งจ ำนวน) 

หรือ 
ร้อยละ 75.41 

(ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และผู้ถือใบส ำคัญแสดง
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ผลกระทบจำกกรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ทุนตำมสัดสว่นกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) ควบคู่กบัใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 (ไม่รวมกำรออกและเสนอขำยหุ้น

ให้แกบุ่คคลในวงจ ำกัด) 
ผลกระทบต่อผูถ้ือหุ้น อัตรำสว่น 

สิทธิฯและ PACE-W1 ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯและ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้ทั้งจ ำนวน) 

หรือ 
ร้อยละ 26.23 

(เม่ือเทียบกับจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ ก่อนกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯและ PACE-W1 แต่ภำยหลังกำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น) 

ผลกระทบจำกกรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ทุนตำมสัดสว่นกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) ควบคู่กบัใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 และเมื่อรวมกำรออกและเสนอ

ขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั 
ผลกระทบต่อผูถ้ือหุ้น อัตรำสว่น 

1.  ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถอืหุ้น  
(Control dilution) 

ร้อยละ 8.94 
(ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และเป็นผู้ใชส้ิทธแิปลงสภำพ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W1 รวมถึงกำร
ออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด) 

หรือ 
ร้อยละ 32.82 

(ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนรองรับ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W1 จนครบ
ทั้งจ ำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) 

2.  ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution) ยังไม่สำมำรถค ำนวณผลกระทบด้ำนกำรลดลงของ
รำคำของกรณีจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ำกัดได้ 
เนื่องจำกยังไม่ได้ก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นให้แก่
บุคคลในวงจ ำกัด 

3. ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก ำไร 
(Earnings per share dilution) 

ร้อยละ 70.58 
(ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น แต่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภำพ
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ผลกระทบจำกกรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ทุนตำมสัดสว่นกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) ควบคู่กบัใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 (ไม่รวมกำรออกและเสนอขำยหุ้น

ให้แกบุ่คคลในวงจ ำกัด) 
ผลกระทบต่อผูถ้ือหุ้น อัตรำสว่น 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W1 ทั้งจ ำนวน 
และมีกำรออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกัด) 

หรือ 
ร้อยละ 77.61 

(ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯและ PACE-W1 ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯและ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้ทั้งจ ำนวน) 

หรือ 
ร้อยละ 23.89 

(เม่ือเทียบกับจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ ก่อนกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯและ PACE-W1 แต่ภำยหลังกำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น กำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด) 

รำยละเอียดกำรค ำนวณ 

1.16.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจำกกำรขำยหุ้นเพิ่มทุน 

(ก) ผลกระทบจำกกรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ทุนตำมสดัส่วนกำรถอื
หุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 (ไม่รวม
กำรออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด) 

(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control dilution)  

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และเป็นผู้ใช้
สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
เดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรำยไม่ใช้สิทธิ
จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยกำร
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ตัดหุ้นสำมัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจำกกำรเสนอขำยทิ้ง ท ำให้จ ำนวนหุ้นช ำระแล้วไม่
เปล่ียนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น 

 ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนรองรับตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จนครบทั้ง
จ ำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นเดิมโดย ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นลดลงประมำณร้อยละ 26.23 
เมื่อเทียบกับสัดส่วนกำรถือหุ้น ก่อนกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ โดย
สูตรกำรค ำนวณเป็นดังนี้ 

= จ ำนวนหุ้นที่รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในคร้ังนี้ 
 (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นที่เพิ่มเพื่อเสนอขำยให้ผู้ถือหุ้นเดิม + จ ำนวน

หุ้นที่รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในคร้ังนี้) 
 

= 1,503,211,278 + 2,505,352,131 
 (3,758,028,197 + 7,516,056,394+ 1,503,211,278 + 2,505,352,131) 

= ร้อยละ 26.23 

 
 (2) ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution)  
 ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น แต่ก่อน

กำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ: หุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบ
ด้ำนรำคำ (Price Dilution) ประมำณร้อยละ 37.57 โดยสูตรกำรค ำนวณเป็นดังนี้ 

= รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลังเสนอขำย 
 รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 
= 1.15 – 0.72 
 1.15 

= ร้อยละ 37.57 
 
โดยที่รำคำตลำดหลังเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น เท่ำกับ 

= (รำคำตลำด x จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว) + (รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญ RO x 
จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO) 

 จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO  

= (1.15 x 3,758,028,197) + (0.50 x 7,516,056,394) 
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 
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= 0.72 
 
หมำยเหตุ : รำคำตลำดเท่ำกับ รำคำตลำดถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วัน
ท ำกำรติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ค ร้ังที่  11/2560 เมื่อวันที่  7 
พฤศจิกำยน 2560 (ระหว่ำงวันที่  27 ตุลำคม – 6 พฤศจิกำยน 2560) (ข้อมูลจำก 
SETSMART) เท่ำกับ 1.15 บำท  
 

 ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ: หุ้นของบริษัทฯ จะได้รับ
ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution) ประมำณร้อยละ 18.47 

= รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลังเสนอขำย 
 รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 

= 1.15 – 0.93 
 1.15 

= ร้อยละ 18.47 
 

                                       โดยที่รำคำตลำดหลังเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น เท่ำกับ 
= (รำคำตลำด x จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว) + (รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญ RO x จ ำนวน

หุ้นที่เสนอขำย RO) + (รำคำใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ x จ ำนวนหุ้น
รองรับกำรแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ) + (รำคำใช้สิทธิแปลงสภำพ PACE-

W1 x จ ำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ PACE-W1) 
 (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO + จ ำนวนหุ้นรองรับกำรแปลง

สภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ + จ ำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ PACE-W1) 

= (1.15 x 3,758,028,197) + (0.50 x 7,516,056,394) + (0.8 x 1,503,211,278) + 
(2x 2,505,352,131) 

 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 

= 0.93 
หมำยเหตุ: รำคำตลำดเท่ำกับ รำคำตลำดถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันท ำ
กำรติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2560 
(ระหว่ำงวันที่ 27 ตุลำคม – 6 พฤศจิกำยน 2560) (ข้อมูลจำก SETSMART) เท่ำกับ 1.15 บำท 
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(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (Earnings per share dilution) 

 ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น แต่ไม่
ใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจ ำนวนผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งก ำไรจำกจ ำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขำย
ให้แก่ผู้หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเท่ำนั้น โดย คิดเป็นร้อยละ 66.67 
โดยสูตรกำรค ำนวณดังนี ้

 
= EPS ก่อนเสนอขำย – EPS หลังเสนอขำย = 0.79 – 0.26 = 66.67% 
 EPS ก่อนเสนอขำย  0.79   

 
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขำย  

= ก ำไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.79 
 จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว  3,758,028,197   

 
และ EPS หลังเสนอขำย  

= ก ำไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.26 
 (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + 

จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO) 
 (3,758,028,197 + 7,516,056,394)   

 หมำยเหตุ: ก ำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกในคร้ังนี้ทั้งจ ำนวน ผู้ถือหุ้น
เดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรเท่ำกับร้อยละ 75.41 เมื่อเทียบกับจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน 

= EPS ก่อนเสนอขำย – EPS หลังเสนอขำย = 0.79 – 0.20 
 EPS ก่อนเสนอขำย  0.79 
= 75.41%   

 
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขำย  

= ก ำไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.79 
 จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว  3,758,028,197   
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และ EPS หลังเสนอขำย  
= ก ำไรสุทธิ 
 (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO จ ำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ + จ ำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ PACE-W1) 

= 2,981,443,435 
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 
= 0.20 

 
ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรเท่ำกับร้อยละ 26.23 เมื่อเทียบกับจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ แต่ภำยหลังกำรออก
และเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยสูตรกำร
ค ำนวณดังนี ้

 
= EPS ก่อนเสนอขำย – EPS หลังเสนอขำย = 0.26 – 0.20 
 EPS ก่อนเสนอขำย  0.26 

= ร้อยละ 26.23   
 
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขำย  

= ก ำไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.26 
 (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + 

จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO) 
 3,758,028,197 + 7,516,056,394   

และ EPS หลังเสนอขำย  
= ก ำไรสุทธิ 
 (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO + จ ำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ + จ ำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ PACE-W1) 

= 2,981,443,435 
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 

= 0.20 
 

(ข) ผลกระทบจำกกรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ทุนตำมสดัส่วนกำรถอื
หุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 และเมื่อ
รวมกำรออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 
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(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control dilution)  

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และ
เป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงกำรออกและเสนอขำย
หุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นลดลงประมำณ
ร้อยละ 8.94 

= จ ำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 
 (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นที่เพิ่มเพื่อเสนอขำยให้ผู้ถือหุ้นเดิม + จ ำนวนหุ้นที่รองรับ 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในคร้ังนี้ +จ ำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่
บุคคลในวงจ ำกัด) 

= 1,500,000,000 
 (3,758,028,197 + 7,516,056,394+ 1,503,211,278 + 2,505,352,131+1,500,000,000) 

= ร้อยละ 8.94 
 

 ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนรองรับตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จนครบ
ทั้งจ ำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนกำร
ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมโดย และรวมถึงกำรออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นลดลงประมำณร้อยละ 32.82 โดยสูตร
กำรค ำนวณเป็นดังนี้ 

= จ ำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด + จ ำนวนหุ้นที่รองรับใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในคร้ังนี้                

 (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO + จ ำนวนหุ้นที่รองรับใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในคร้ังนี้ +จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย PP) 

 
= 1,500,000,000 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 
 (3,758,028,197 + 7,516,056,394+ 1,503,211,278 + 2,505,352,131+1,500,000,000) 

= ร้อยละ 32.82 

 
(2) ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution)  

กำรเสนอขำยหุ้นคร้ังนี้ ยังไม่สำมำรถค ำนวณผลกระทบด้ำนกำรลดลงของรำคำ
ของกรณีจัดสรรให้แก่นั กลงทุนโดยเฉพำะเจำะจง (Private Placement) ได้  
เนื่องจำกยังไม่ได้ก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้น PP ดังกล่ำว เนื่องจำกต้องรอ
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คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นตำมรำคำตลำด โดยรำคำที่น ำมำถัว
เฉล่ียดังกล่ำวต้องใช้รำคำเฉล่ียของกำรซื้อขำยหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันก ำหนด
รำคำเสนอขำยหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่ำสำมวันท ำกำรก่อนวันแรกที่เสนอขำยต่อ
ผู้ลงทุน อย่ำงไรก็ตำม หำกบริษัทฯ เสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนโดย
เฉพำะเจำะจงแล้วนั้น จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบต่อกำรลดลงของ
รำคำหุ้น (Price Dilution) เพิ่มขึ้นในอนำคต 

 (3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (Earnings per share dilution) 

ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น แต่ไม่
ใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจ ำนวนผู้ถือหุ้นเดิม และมีกำรออกและ
เสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
ก ำไรจำกจ ำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้หุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเท่ำนั้น โดยคิดเป็นร้อยละ 70.58 

= EPS ก่อนเสนอขำย – EPS หลังเสนอขำย = 0.79 – 0.23 = 70.58% 
 EPS ก่อนเสนอขำย  0.79   

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขำย  
= ก ำไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.79 
 จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว  3,758,028,197   

และ EPS หลังเสนอขำย  
= ก ำไรสุทธิ 
 (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO + จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย PP) 

 
= 2,981,443,435 = 0.23 
 (3,758,028,197 + 7,516,056,394 +1,500,000,000)   

 
หมำยเหต:ุ ก ำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 

 ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรำยจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกในคร้ังนี้ทั้งจ ำนวน ผู้ถือหุ้นเดิม
จะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรเท่ำกับร้อยละ 77.61 เมื่อเทียบกับจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และคิดเป็นร้อยละ 23.89 เมื่อเทียบกับจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ แต่ภำยหลัง
กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
กำรออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด โดยมีกำรค ำนวณดังนี้ 
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= EPS ก่อนเสนอขำย – EPS หลังเสนอขำย  = 0.79 – 0.18  
 EPS ก่อนเสนอขำย   0.79 
= 77.61% 

 
   

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขำย  
= ก ำไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.79 
 จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว  3,758,028,197   

 
และ EPS หลังเสนอขำย  

= ก ำไรสุทธิ 
 (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO จ ำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ + จ ำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ PACE-W1 + จ ำนวนหุ้นที่เสนอ
ขำย PP) 

= 2,981,443,435 
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 + 1,500,000,000 

= 0.18 
ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรเท่ำกับร้อยละ 23.89 เมื่อเทียบกับจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ แต่ภำยหลังกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นกำรออกและเสนอขำยหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด โดยมีกำรค ำนวณดังนี้ 

= EPS ก่อนเสนอขำย – EPS หลังเสนอขำย = 0.23 – 0.18 
 EPS ก่อนเสนอขำย  0.23 
= 23.89% 

 
  

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขำย  
= ก ำไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.23 
 (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + 

จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO + 
จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย PP) 

 (3,758,028,197 + 7,516,056,394 
+ 1,500,000,000) 

  

และ EPS หลังเสนอขำย  
= ก ำไรสุทธิ 
 (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย RO + จ ำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ + จ ำนวนหุ้นรองรับกำรแปลงสภำพ PACE-W1 + จ ำนวนหุ้นที่เสนอ
ขำย PP) 
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= 2,981,443,435 
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 + 1,500,000,000 
= 0.18 

 
2. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
 
2.1 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ ไม่มีข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่ กำรโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อพักกำรโอนสิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ซึ่ง
บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อพักกำรโอนหรือกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดง 
สิทธิฯ 21 (ย่ีสิบเอ็ด) วันก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ และตลำดหลักทรัพย์จะท ำกำรขึ้นเครื่องหมำย SP 
(ห้ำมกำรซื้อขำย) ล่วงหน้ำ 2 (สอง) วันท ำกำรก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพัก
กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตรงกับวันหยุดท ำกำรของตลำดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำ
วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่ำว) 
 

2.2 บุคคลท่ีไม่ใช่สัญชำติไทย 
บริษัทฯ มีข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นอันสืบเนื่องมำจำกข้อบังคับของบริษัทฯ ว่ำด้วยเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุ้น
ของบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย ดังมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.2.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มิใช่สัญชำติไทย  ซึ่งได้ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำม

วิธีกำรใช้สิทธิจนท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของบุคคลหรือนิติบุคคลทีไ่ม่มีสัญชำติไทยมีจ ำนวนเกิน
กว่ำร้อยละ 49 (สี่สิบเก้ำ) ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตำมที่ระบุใน
ข้อบังคับหรือตำมสัดส่วนที่อำจมีกำรแก้ไขตำมข้อบังคับในอนำคต 

 
2.2.2 หำกข้อจ ำกัดกำรโอนดังกลำ่วขำ้งต้น มีผลท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ที่ไม่ใช่สญัชำติไทยซึง่

ได้ใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิดังที่กล่ำวมำแล้วโดยครบถ้วน ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมจ ำนวนที่
ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน  บริษัทฯ จะ
อนุญำตให้ด ำเนินกำรใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจ ำกัดข้ำงต้นโดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
สำมำรถเลือกให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 
ก) ให้บริษัทฯ คืนเงินที่เหลือตำมรำคำกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ไม่

สำมำรถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ที่ไม่ใช่สัญชำติไทย
ดังกล่ำวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพำะทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในแบบ
แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภำยใน 10 (สิบ) วันท ำกำรนับแต่วันใช้
สิทธิในครั้งนั้น ๆ 
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ข) ให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธใิบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และเงินตำม
จ ำนวนกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สัญชำติไทย ได้ย่ืน
ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในส่วนที่ ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอำไว้ตำมล ำดับก่อนหลัง  เพื่อ
ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ยังไม่ได้มีกำรใช้สิทธิทั้งจ ำนวน
หรือบำงส่วน เม่ือกำรเข้ำถือหุ้นตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำวไม่ขัดต่อข้อจ ำกัด
เรื่องสัดส่วนกำรถือหุ้นของคนที่มิใช่สัญชำติไทย 
 
ท้ังนี้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สัญชำติไทยจะต้องแสดงควำมจ ำนงที่จะให้
บริษัทฯ ด ำเนินกำรตำมข้อ (ก) หรือ (ข) ข้ำงต้น โดยระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำร
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ ณ วันแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง 
 
บริษัทฯ จะอนุญำตให้มีกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ยัง
ไม่ได้รับกำรใช้สิทธิบำงส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สทิธิที่สำมำรถกระท ำได้โดยที่ไม่ขัดต่อ
ข้อจ ำกัด อย่ำงไรก็ดี หำกมีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่รอกำรใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิ
ดังกล่ำวมำกกว่ำจ ำนวนหุ้นสำมัญที่อนุญำตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น 
เรื่องสัดส่วนกำรถือครองหุ้นของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สัญชำติไทย บริษัทฯ 
จะด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่
สัญชำติไทยตำมล ำดับกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตำมที่ก ำหนด
ในกำรใช้สิทธิในครั้งนี้ หำก ณ วันใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำวไม่
สำมำรถใช้สิทธิได้เนื่องจำกข้อจ ำกัดเรื่องสัดส่วนกำรถือครองหุ้นของผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธดัิงกลำ่วไม่สำมำรถใช้สทิธิซื้อหุ้นสำมัญในครัง้
นั้นๆ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สัญชำติไทยดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 
 

ค) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สัญชำติไทยจะไม่ได้รับกำรชดเชยไม่ว่ำในรูปแบบใด
จำกบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรใช้สิทธิได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจ ำกัด
เรื่องสัดส่วนกำรถือครองหุ้นของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สัญชำติไทย 

 
3. วิธีกำรส่งมอบหลักทรพัย ์
 
3.1 กำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(Rights Offering) โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรออกและส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมรำยละเอียด ดังนี ้
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3.1.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์รับฝำก

หลักทรัพย์บริษัท ศูนย์รับฝำกทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ในฐำนะนำยทะเบียน จะส่งมอบ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมจ ำนวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันท ำกำร นับ
แต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ได้รับกำรจัดสรรในครั้งนี้ในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบส ำคัญแสดง  
สิทธิฯ ซึ่งอำจได้รับภำยหลังจำกที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ เริ่มซื้อขำยในตลำด
หลักทรัพย์ 

 
3.1.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝำก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ในฐำนะนำยทะเบียน จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้กับ 
“บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก ” และศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำก
หลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ที่ผู้ได้รับจัดสรรฝำกไว้ และ ออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรภำยใน 
7 (เจ็ด) วันท ำกำร นับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรจะ
สำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รบั
กำรจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรประสงค์ที่จะ
ฝำกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้ มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรตำมข้อ 3.1.1 แทน 
 

3.1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 
บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ในฐำนะนำยทะเบียน จะน ำใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผูอ้อกหลกัทรัพย์สมำชกิ
เลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรภำยใน 7 (เจ็ด) วัน นับจำกวันที่
ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เม่ือผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ต้องกำรขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวจะต้องถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ออกจำกบัญชี 600 
ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำร
ตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ก ำหนดดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่
ได้รับจัดสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์
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อนุญำตให้ใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ ของบริษัทฯ ท ำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ และผู้ถือหุน้ที่
ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ด ำเนินกำรถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชี 600 
ดังกล่ำวแล้ว 
 

3.2 กำรส่งมอบหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
ในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสำมัญสำมำรถเลือกให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 
3.2.1  ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ 

โดยให้ออกใบหุ้นในนำมของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้น
ตำมจ ำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อที่อยู่
ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันท ำกำรนับจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี ้ผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ จะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ 
ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอำจจะได้รับภำยหลังจำกที่หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิได้รับ
อนุญำตให้เข้ำท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ 

 
3.2.2  ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ แต่

ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ประสงค์ที่จะฝำกหุน้
สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ มีบัญชีซื้อ
ขำยหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ
ฝำกไวกั้บ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำกหุ้นสำมัญอยู่ ใน
ขณะเดียวกันบรษิัทหลักทรัพย์นั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝำก
หุ้นสำมัญอยู่และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับกำรจัดสรรภำยใน 7 (เจ็ด) วันท ำกำร 
นับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ ที่ได้รับกำรจัดสรรหุน้
สำมัญจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรพัย์
อนุญำตให้หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิท ำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ 
ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเลือกให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรตำมข้อ 3.2.2 
ชื่อของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซื้อขำย
หลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่ำว 
มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับ
กำรจัดสรรหุ้นตำมข้อ 3.2.1 แทน 
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3.2.3  ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะ
ใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญที่
เกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญตำมจ ำนวนที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับกำร
จัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัท ผู้ ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นภำยใน 7 (เจ็ด) วันท ำกำร นับจำกวันก ำหนดกำรใช้
สิทธิในแต่ละครั้ง เม่ือผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นต้องกำรขำยหุ้น ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุน้
ออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียม
ในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ก ำหนด ดังนั้นใน
กรณีนี้ ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่
ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นของบริษัทฯ ท ำกำรซื้อขำยได้ใน ตลำดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับ
จัดสรรหุ้นได้ด ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำวแล้ว 

 
4. ผลบงัคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยท่ีใช้บังคับ 

ข้อก ำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไปจนถึงวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้ำย โดยข้อก ำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย  และหำกมีข้อควำมใดๆ ใน
ข้อก ำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมำยหรือประกำศใด ๆ  ที่มีผลใช้บังคับตำมกฎหมำยกับใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำวบังคับกับใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ แทนข้อควำมของ
ข้อก ำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น 
 
 

ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ 

 
นำยสรพจน์  เตชะไกรศร ี
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
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Checklist warrant-RO 

ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นที่ออกใหม่เพือ่รองรับ 
warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผูถ้ือหุน้ของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น  

 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)                 . 

  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”) 

  เป็นบรษิัทมหาชนจ ากัดที่มีหน้าทีต่ามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.) 

 

รำยละเอียดของ warrant   

 - ชื่อ warrant  (ถ้ามี) ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท ์            . 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (PACE-W2) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ”)  

 - เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทท่ีมีรายช่ือ ณ วันที ่21 ธันวาคม 2560 

- วันที่เสนอขาย warrant 23 กุมภาพันธ์ 2561  - วันส้ินสุดอาย ุwarrant 22 กุมภาพันธ์ 2566 

- จ านวน warrant ที่เสนอขาย 2,505,352,131 หน่วย   - วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 22 กุมภาพันธ์ 2566 

- ราคาท่ีเสนอขาย 0.00 (ศูนย์) บาท   - จ านวนหุ้นรองรับ 2,505,352,131 หุ้น .    

- อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 1     .

หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ
ของบริษัทได้ 1 หุ้น           .                      
. 

- ราคาใช้สิทธิ 2 บาท ต่อหุ้น       .    

 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำม
เกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หนำ้) 
1. ลักษณะของ warrant   
1.1 สัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับต่อจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัท2 เท่ากับ 
 

รำยละเอียดกำรค ำนวณ

                                                        
1  ให้ระบุ  N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณีของบริษัทได ้
2  วิธีการค านวณสัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับ :  

((จ านวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จ านวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขาย 
  ในครั้งอื่น* ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    

                        (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  ซึ่งรวมจ านวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่น 
ที่บริษัท จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในครั้งนี้) 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำม
เกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หนำ้) 

   50%  จ ำนวนหุ้นรองรับ (เอกสาร
แนบ 5 ของ Checklist 
warrant-RO) 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณใีดกรณีหนึง่
ต่อไปนี้  
ที่ได้รับผ่อนผันจากส านักงานก่อนการเสนอขาย  ตามหนังสือที่ _______
ลงวันที่ _____________ 
 (1) บรษิัทอยู่ในภาวะที่มีความจ าเป็นต้องได้รับความชว่ยเหลือ 
ทางการเงิน 
 (2) เพื่อประโยชนใ์นการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัท  
 (3) กรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม  

 
- 

 
- 

1.2 มีอายุแน่นอน ซ่ึง  10 ปี นับแต่วันที่ออก warrant  (วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2561) 

 

 
ข้อก ำหนดสิทธ ิข้อ 1.1 
(ลักษณะส าคัญของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ) หน้า 
4 ภายใต้หวัข้อ “อำยขุอง
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ” 

                                                                                                                                                               
 * เฉพาะจ านวนหุ้นรองรับที่ outstanding  อนึ่ง หากในการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้น

มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสทิธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น หรือผู้ถือหุ้นมีมติในวาระอื่นใดที่
อาจท าให้จ านวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้องน ามาค านวณเพ่ิมขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าทีก่ าหนด ซึ่งเป็นผลให้ต้องมีการ
ปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น  เป็นต้น  บริษัทต้องน าหุ้นรองรับที่อาจเพ่ิมขึ้นดังกล่าวมารวมค านวณด้วย 
    ทั้งนี้ CD    = หุ้นกู้แปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำม
เกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หนำ้) 
1.3 ก าหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน  

 
ข้อก ำหนดสิทธ ิข้อ 1.1 
(ลักษณะส าคัญของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ) หน้า 
5 ภายใต้หวัข้อ “รำคำเสนอ
ขำยต่อหน่วย” , “อัตรำกำร
ใช้สิทธขิองใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ” และ “รำคำกำรใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ” 

1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ≥ 15 
วันก่อนวันใช้สิทธิ3 

 

 
ข้อก ำหนดสิทธ ิข้อ 1.4.2 
(ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ) หน้า 
12 – 13  

1.5 ก าหนดให้มีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุ 
warrant 

 

 
ข้อก ำหนดสิทธ ิข้อ 1.4.1 
(วันก าหนดการใช้สิทธิ 
และการใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุน) หน้า 12 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถอืหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี ้   
2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ warrant เช่น 
   

 
 
 
 
 
 
 
              - ราคาหรืออัตราท่ีคาดว่าจะเป็นราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 5 (สรุป
รายละเอียดเบื้องต้นของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ) ของ 
หนังสือเชญิประชุมวิสำมัญ
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 
(เอกสารแนบ 2 ของ 
Checklist warrant-RO)     
  
 
1. หน้า 1 ภายใต้หัวข้อ 

“อัตรำกำรใช้สิทธิ” และ 

                                                        
3
 ไม่รวมวันใช้สิทธิ 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำม
เกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หนำ้) 
 
 
 
              - ระยะเวลาการใช้สิทธิ  
 
 
 - วันส้ินสุดของการใช้สิทธิ  
 
 
 - เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ 
              
 
 
 
 
               - อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ระบุ ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

“รำคำกำรใช้สทิธ”ิ 
 

2. หน้า 2 ภายใต้หัวข้อ 
“ระยะเวลำกำรใช้สิทธ”ิ 

 

3. หน้า 2 ภายใต้หัวข้อ 
“ระยะเวลำกำรใช้สิทธ”ิ 

 
4. หน้า 2-3 ภายใต้หัวข้อ 

“เหตใุห้ตอ้งออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับกำร
เปลีย่นแปลงกำรใช้
สิทธิ” 
 

 2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิ
ครบถ้วน โดยได้ระบ ุ
   
 
 
 
 
 
 
            (1) price dilution4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 3 
(สารสนเทศการจดัสรรหุ้น
เพิ่มทุน) ของ 
หนังสือเชญิประชุมวิสำมัญ
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 
(เอกสารแนบ 2 ของ 
Checklist warrant-RO) 
 
1. ข้อ 3.1 - 3.2 หน้า 8-9 

                                                        
4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังนี้)   
                              จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังนี้ 

- 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำม
เกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หนำ้) 
และหน้า 12 ภายใต้
หัวข้อ “ผลกระทบด้ำน
รำคำ (Price Dilution)” 

 
 

Checklist 
ครบถ้วน 
ตำม
เกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หนำ้) 
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถอืหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ (ถ้ามี)   
    2.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถ้วน  
โดยได้ระบ ุ(ต่อ) 
 (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

 

 
2. ข้อ 3.1 - 3.2 หน้า 7 หน้า 

9  และ หน้า 11-14 
ภายใต้หวัข้อ 
“ผลกระทบตอ่สัดส่วน
กำรถือหุน้ (Control 
dilution)” และ 
“ผลกระทบตอ่ส่วนแบ่ง
ก ำไร (Earnings per 
share dilution)” 

 2.3 วิธีการจดัสรรwarrant   

 
สิ่งที่ส่งมำด้วย 5 (สรุป
รายละเอียดเบื้องต้นของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ) ของ 
หนังสือเชญิประชุมวิสำมัญ
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 
(เอกสารแนบ 2 ของ 

                                                        
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลังเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = ก าไรสุทธิ / จ านวนหุ้น paid-up  
           Earnings per share หลังเสนอขาย  = ก าไรสุทธิ / (จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้) 
6
  Control dilution  =                          จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้     

            จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำม
เกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หนำ้) 
Checklist warrant-RO) 
หน้า 1 ภายใต้หัวข้อ 
“วิธีกำรเสนอขำย / อตัรำ
กำรจัดสรร” 

 2.4  ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบุ________________________________ - - 
3. มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้นและอำยุมต ิ   
 3.1 บริษัทได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอย่าง
เพียงพอ   

 

 
รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญ
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 ของ
บริษัท (เอกสารแนบ 3 ของ 
Checklist warrant-RO) 
วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 
วาระที่ 8 หน้า 11 – 20 และ
หน้า 23 – 24   

 3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ (ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560) 

 

 
บริษัทเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ แล้วในวันที่ 9 
มกราคม -14  กุมภาพันธ์ 
2561 ทั้งนี้ ตาม ข้อก ำหนด
สิทธิ หน้า 3 ภายใต้หวัข้อ 
“วันที่ออกใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ” 

4. ข้อก ำหนดสิทธขิอง warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี ้   
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 
 
 (1) อายุของ warrant  ระบ ุ . 5 .  ปี  
 
 
 
 
 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อก ำหนดสิทธิ  
 
1. ข้อ 1.1 (ลักษณะส าคัญ

ของใบส าคัญแสดง 
สิทธิฯ) หน้า 4 ภายใต้
หัวข้อ “อำยุของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ” 
 

2. ข้อ 1.1 (ลักษณะส าคัญ
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำม
เกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หนำ้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3) อัตราการใช้สิทธิ 
 
 
 
 
 
 (4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิได้ทกุวันสุดท้ายของ 
แต่ละไตรมาส  
 
 
 
              (5)  รายละเอียดส าคัญอ่ืน (ถ้ามี) ระบ_ุ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

ของใบส าคัญแสดง 
สิทธิฯ) หน้า 5 ภายใต้
หัวข้อ “รำคำเสนอขำย
ต่อหน่วย” และ “รำคำ
กำรใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สำมัญ” 

 
3. ข้อ 1.1 (ลักษณะส าคัญ

ของใบส าคัญแสดง 
สิทธิฯ) หน้า 5 ภายใต้
หัวข้อ “อตัรำกำรใช้สทิธิ
ของใบส ำคัญแสดง  
สิทธิฯ” 

 

4. ข้อ 1.4.1 (วัน
ก าหนดการใช้สิทธิ และ
การใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุน) หน้า 12 

 
  

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนด
ตาม warrant 

 

 

 

ข้อก ำหนดสิทธิ ข้อ 1.6 
(การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและ
เงื่อนไขของใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ) หน้า 27 – 28 

 4.3 ค่าเสียหายที่ผู้ถือ warrant จะได้รับในกรณีทีบ่ริษัทไม่สามารถจัด
ให้มีหุ้นรองรับได้ ซ่ึงต้องไม่ต่ ากว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้น
ของบริษัทกับราคาใช้สิทธิ 

 

 

 

ข้อก ำหนดสิทธิ ข้อ 1.8 
(การชดใชค้่าเสียหาย กรณี
ที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มี
หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ)
หน้า 31 - 32  

 

- 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำม
เกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หนำ้) 
4. ข้อก ำหนดสิทธขิอง warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี ้(ต่อ)   
 4.4 มาตรการคุ้มครองผู้ถือ warrant  ซ่ึงมีข้อก าหนดดังนี ้
 (1) กรณีมขี้อก าหนดให้บรษิัทสามารถเรียกให้ผู้ถือ warrant ใช้
สิทธิก่อนก าหนด บรษิัทรับรองว่า ข้อก าหนดดังกล่าว 
 (ก) มคีวามเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรยีกให้ใช้
สิทธิก่อนก าหนดดังกล่าวต้องอ้างอิงเหตุการณ์หรือการกระท าที่ไมอ่ยู่ใน
อ านาจควบคุมของบุคคลใด ๆ  
 (ข) ก าหนดให้บรษิัท ต้องเรียกให้มกีารใช้สิทธิเมื่อมี
เหตุการณ์ทีก่ าหนดไว ้
 (ค) มีมาตรการที่เพียงพอซ่ึงท าให้ผู้ถือ warrant ในทอดต่อ 
ๆ ไปทราบถึงข้อก าหนดดังกล่าว 
 
 
 (2) ก าหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณดีังต่อไปนี้
พร้อมกับระบุวิธีการค านวณ 
 (ก) เมื่อมีการเปล่ียนแปลง par value หุ้นของบริษัท อันเป็น
ผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 
 (ข) เมื่อบรษิัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาท่ีต่ ากว่าราคา
ตลาด7 
 (ค) เมื่อบรษิัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีต่ ากว่า
ราคาตลาด7 

 (ง) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ที่
ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกนิกว่าอัตราท่ีระบไุว้
ในข้อก าหนดสิทธิ 
 (ฉ) เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ท่ีท า
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผู้ถือ warrant จะได้รับเมือ่มีการใช้สิทธิ

 
บริษัท 
ไม่มีข้อ 
ก าหนด 
เรียกให้ผู้
ถือใบ 
ส าคัญ
แสดง
สิทธิใช้
สิทธิก่อน
ก าหนด 
 
 
 

 

 
ข้อก ำหนดสิทธ ิข้อ 1.1 
(ลักษณะส าคัญของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ) หน้า 
4 ภายใต้หวัข้อ “อำยขุอง
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ” 
 
 
 
 
 
 
ข้อก ำหนดสิทธิ ข้อ 1.5 
(เงื่อนไขการปรับสิทธิ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ) หน้า 
20 – 27 

                                                        
7
  คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการค านวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำม
เกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หนำ้) 
ด้อยไปกว่าเดิม 
 กรณกีารปรับสิทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บรษิัทไดร้ะบุส่วนลด
จากราคาตลาด พร้อมกับวิธีการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดใน
ข้อก าหนดสิทธิแล้ว 
 ทั้งนี้ หากบรษิัทจะไมด่ าเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์
ตาม (ก)-(ฉ) บรษิัทไดร้ับผ่อนผันจากส านักงานก่อนการเสนอขายแล้ว 
ตามหนังสือที ่        .      -       . ลงวันที ่.          -         . 
5. กำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรเสนอขำย warrant   
 5.1 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธี
หนึ่งดังนี ้
  (1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ หรือ 
  (2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคูก่ับการออก warrant ใหม่ทดแทน
การปรับอัตราการใช้สิทธิ 
  ทั้งนี้ หากบรษิัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บรษิัทต้องยื่นมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินัน้อย่างเพียงพอ
ต่อส านักงานกอ่นกำรปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนญุาตให้เสนอ
ขายหุ้นรองรับ 

 

 

 

ข้อก ำหนดสิทธิ ข้อ 1.5 
(เงื่อนไขการปรับสิทธิ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ) หน้า 
20 – 27 

 5.2 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะไมข่ยายอายุ warrant  
และไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการ
ปรับสิทธิตามท่ีก าหนดในข้อ 4.4 (2)  

 

 

 

ข้อก ำหนดสิทธ ิข้อ 1.1 
(ลักษณะส าคัญของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ) หน้า 
4 ภายใต้หวัข้อ “อำยขุอง
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ” และ 
หน้า 5 ภายใต้หัวข้อ “อัตรำ
กำรใช้สิทธิของใบส ำคัญ
แสดงสทิธิฯ” และ “รำคำ
กำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ” 
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 บริษัทขอเรียนว่า บริษัทรับทราบและเข้ าใจ เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้น
รองรับทุกประการ  ทั้งนี้  ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย  
บริษัทจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ และจะไม่ด าเนินการให้ขัดหรือ
แย้งกับข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้ส านักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  
และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ถูกต้อง
และตรงต่อความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ  __________________________ 
        (    นายสรพจน์ เตชะไกรศรี    ) 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( __________________________) 

ในฐานะกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  
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หมำยเหตุ 1 

กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในรำคำต่ ำ หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

1. การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า หมายถึง การเสนอขายหุ้น โดยก าหนดราคา
เสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10% 

2. การเสนอขาย warrant ในราคาต่ า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ 
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10% 

3. การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต่ า หมายถึง การเสนอขาย CD โดย
ก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10% 

1. กำรค ำนวณรำคำเสนอขำย 

1.1 กรณีเสนอขายหุ้น ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อผู้ลงทุน 

1.2 กรณีเสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้น 

1.3 กรณีเสนอขายหุ้นควบคู่ไปกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น ให้ค านวณดังนี้ 

((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  

                 Qs +  Qx 

  ทั้งนี้ โดยที ่

  Ps   =  ราคาเสนอขายหุ้น 

  Qs  =  จ านวนหุ้นที่เสนอขายควบคูไ่ปกับ warrant 

  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จ านวน warrant ที่เสนอขายควบคู่ไปกับหุ้น 

  Ep  =  ราคาใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นตาม warrant 

  Qx  =  จ านวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นตาม Qw 

1.4 กรณีเสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หารด้วยอัตราแปลงสภาพ 

2. กำรค ำนวณรำคำตลำด ให้ใช้ราคาหนึ่งราคาใดดังต่อไปนี้ 
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2.1 รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกัน  
แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขาย 

(1) ราคาที่น ามาถัวเฉล่ียสามารถใช้ราคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้น 
ในแต่ละวันก็ได้ 

(2) วันก ำหนดรำคำเสนอขำย ให้เป็นวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
ให้บริษัทเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับในราคาต่ า  

(ข) วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใน
ราคาต่ า 

(ค) วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน 

(ง) วันที่ผู้ลงทุนมีสิทธิซ้ือหุ้นตาม warrant  

ทั้งนี้  หากไม่ใช้ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบุความ
เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใช้ราคาตลาดดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย 

2.2 ราคาท่ีก าหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซ้ือและความต้องการขาย
หุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท เช่น การส ารวจความต้องการซ้ือหลักทรัพย์ (book building) เป็น
ต้น  

2.3 ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส านักงานให้ความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยสมมติฐานส าคัญที่ใช้ประกอบการค านวณราคาตลาดให้เพียงพอ
และชัดเจนด้วย 
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เอกสำรที่ตอ้งจัดส่งพร้อมกับ checklist กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น (“warrant”) 
และหุ้นทีอ่อกใหมเ่พื่อรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น 

เอกสำรที่ตอ้งจัดส่งพร้อมกับ checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ มี เอกสารแนบ 1 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ขออนุมัติให้ออกและเสนอขาย warrant 
และหุ้นรองรับ 

มี เอกสารแนบ 2 

3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย warrant  
 และหุ้นรองรับ 

มี เอกสารแนบ 3 

4. ข้อก าหนดสิทธิ warrant มี เอกสารแนบ 4 

5. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ มี เอกสารแนบ 5 

6. รายละเอียดการค านวณ dilution effect มี เอกสารแนบ 6 

7. หนังสือส านักงานแจ้งการผ่อนผันการออก warrant ในสัดส่วน 

 ที่มากกว่า 50% (ถ้ามี) 

ไม่มี  

8. หนังสือส านักงานแจ้งการผ่อนผันให้บริษัทไม่ต้องด าเนินการ 
 ปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศก าหนด (ถ้ามี) 

ไม่มี  

หมายเหตุ 

(1) เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับรษิัทเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้อง
ของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบรษิัท (ถ้ามี) 

(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่วัน
ปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบ 
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
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=24&topic_desc=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์


 
 

 

รำยละเอียดกำรค ำนวณจ ำนวนหุน้รองรับ 

1. วิธีกำรค ำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ 

(จ านวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จ านวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งอ่ืน) 
(จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซ่ึงรวมจ านวนหุ้นทีจ่ะออกใหม่อ่ืนที่บริษัทจะเสนอขาย

ควบคูก่ับ warrant ในครั้งนี้) 
โดยที:่ 

1. บริษัทมีหุ้นสามัญท่ีออกใหม่จ านวน 2,505,352,131 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จ านวน 2,505,352,131 หน่วย  

2. บริษัทมีหุ้นสามัญท่ีออกใหม่จ านวน 1,503,211,278 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (PACE-W1) 
จ านวน 1,503,211,278 หน่วย 

3. จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เท่ากับ 3,758,028,197 หุ้น ซ่ึงเป็นจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่  7 พฤศจิกายน 2560 (ซ่ึงเป็นวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 พิจารณา
อนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ) 

4. จ านวนหุ้นที่จะออกใหม่อ่ืนที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้ คือ 
4.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนซ่ึงจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่

ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จ านวนไม่เกิน 7,516,056,394 หุ้น 
4.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนซ่ึงจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)จ านวนไม่

เกิน 1,500,000,000 หุ้น 
 
2. กำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นรองรับ  

2,505,352,131 + 1,503,211,278  
3,758,028,197 + 7,516,056,394 + 1,500,000,000 

 
=   0.3138 หรือคิดเป็นร้อยละ 31.38 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยไดแ้ล้วทั้งหมดของบริษัท 

 

เอกสารแนบ 5 



 
 

 

รำยละเอียดกำรค ำนวณ Dilution Effect 

 การออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯในครั้งนี้  เป็นการออกเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ได้
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 13,024,619,803 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
รวมท้ังส้ิน 13,024,619,803 บาท เพื่อรองรับ 

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จ านวนไม่เกิน 7,516,056,394 หุ้น  

2. การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ
ของบริษัท รุ่นที่ 1 (“PACE-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จอง
ซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้งส้ินจ านวนไม่เกิน 2,505,352,131 หุ้น 
และ 1,503,211,278 หุ้น ตามล าดับ  

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement หรือ PP) 
จ านวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น 

ดังนั้น การค านวณ Dilution Effect นั้นจะค านึงถึงการจัดสรรเพื่อรองรับ PACE-W1 และ 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ผลกระทบจำกกรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) ควบคู่กับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 (ไม่รวมกำรออกและเสนอขำยหุ้นให้แก่
บุคคลในวงจ ำกัด)  

(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control dilution)  

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และเป็น
ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุก
รายไม่ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ ง ท าให้
จ านวนหุ้นช าระแล้วไม่เปล่ียนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น 

เอกสารแนบ 6 



 
 

 

 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จน
ครบท้ังจ านวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมโดย ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณ
ร้อยละ 26.23 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ โดยสูตรการค านวณเป็นดังนี้ 

= จ านวนหุน้ที่รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี ้
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เพิ่มเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม + 

จ านวนหุน้ที่รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี)้ 
= 

1,503,211,278 + 2,505,352,131 
 (3,758,028,197 + 7,516,056,394+ 1,503,211,278 + 2,505,352,131) 

= ร้อยละ 26.23 

(2) ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution)  

 ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ก่อน

การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบด้าน

ราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 37.57 โดยสูตรการค านวณเป็นดังนี้ 

=    ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
                       ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
=                                   1.15 – 0.72 
                                        1.15 

=   ร้อยละ 37.57 

  โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ 
= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO x 

จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO) 
 จ านวนหุน้ที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO  

= (1.15 x 3,758,028,197) + (0.50 x 7,516,056,394) 
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 

= 0.72 



 
 

 

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันท า
การติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2560 (ระหว่างวันที่  27 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2560) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 
1.15 บาท  

 ภายหลังการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หุ้นของบริษัทจะได้รับ

ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 18.47 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

= 1.15 – 0.93 
 1.15 

=  ร้อยละ 18.47 
 

  โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO x จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 
RO) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิฯ x จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ PACE-W1 x จ านวนหุ้นรองรับการแปลง

สภาพ PACE-W1) 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ

ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ PACE-W1) 

= (1.15 x 3,758,028,197) + (0.50 x 7,516,056,394) + (0.8 x 1,503,211,278) + (2x 2,505,352,131) 
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 

= 0.93 

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันท า
การติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2560 (ระหว่างวันที่  27 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2560) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 
1.15 บาท 



 
 

 

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (Earnings per share dilution) 

 ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ไม่

ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจ านวนผู้ ถือหุ้น เดิมจะได้รับ

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรจากจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและ

เสนอขายให้แก่ผู้หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น โดย คิดเป็นร้อย

ละ 66.67 โดยสูตรการค านวณดังนี้ 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย = 0.79 – 0.26 = 66.67% 
 EPS ก่อนเสนอขาย  0.79   

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.79 
 จ านวนหุน้ที่ช าระแล้ว  3,758,028,197   

และ EPS หลังเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.26 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + 

จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO) 
 (3,758,028,197 + 7,516,056,394)   

 หมายเหตุ: ก าไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2560 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู้

ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกในครั้งนี้ทั้งจ านวน 

ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากับร้อยละ 75.41 เมื่อเทียบกับ

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย = 0.79 – 0.20 
 EPS ก่อนเสนอขาย  0.79 
= 75.41%   

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย  
 

= ก าไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.79 
 จ านวนหุน้ที่ช าระแล้ว  3,758,028,197   



 
 

 

และ EPS หลังเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ PACE-W1) 

= 2,981,443,435 
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 
= 0.20 

ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากับร้อยละ 26.23 เมื่อเทียบกับจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทก่อนการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ แต่
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น โดยสูตรการค านวณดังนี้ 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย = 0.26 – 0.20 
 EPS ก่อนเสนอขาย  0.26 

= ร้อยละ 26.23   

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.26 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + 

จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO) 
 3,758,028,197 + 7,516,056,394   

และ EPS หลังเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จ านวนหุ้นรองรับการแปลง

สภาพ ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ + จ านวนหุน้รองรับการแปลงสภาพ PACE-W1) 

= 2,981,443,435 
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 

= 0.20 
 



 
 

 

ผลกระทบจำกกรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) ควบคู่กับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 และเมื่อรวมกำรออกและเสนอขำยหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 

(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control dilution)  

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และเป็น

ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่

บุคคลในวงจ ากัด ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 8.94 

= จ านวนหุน้ที่ออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เพิ่มเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม + จ านวนหุ้น

ที่รองรับ ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้ +จ านวน
หุ้นที่ออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ากดั) 

= 1,500,000,000 
 (3,758,028,197 + 7,516,056,394+ 1,503,211,278 + 2,505,352,131+1,500,000,000) 

= ร้อยละ 8.94 
 

 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จน

ครบท้ังจ านวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วน

การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมโดย และรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคล

ในวงจ ากัด ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 32.82 โดย

สูตรการค านวณเป็นดังนี้ 

= จ านวนหุน้ที่ออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด + จ านวนหุ้นที่รองรับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้                

 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จ านวนหุ้นทีร่องรับใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้ +จ านวนหุน้ที่เสนอขาย PP) 

 
= 1,500,000,000 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 

 (3,758,028,197 + 7,516,056,394+ 1,503,211,278 + 2,505,352,131+1,500,000,000) 

= ร้อยละ 32.82 



 
 

 

 

(2) ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution)  

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ยังไม่สามารถค านวณผลกระทบด้านการลดลงของราคาของกรณี
จัดสรรให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ก าหนด
ราคาเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว เนื่องจากต้องรอคณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขาย
หุ้นตามราคาตลาด โดยราคาท่ีน ามาถัวเฉล่ียดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้นนั้น
ในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันท าการก่อน
วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นัก
ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงแล้วนั้น จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบต่อการลดลงของ
ราคาหุ้น (Price Dilution) เพิ่มขึ้นในอนาคต 

 (3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (Earnings per share dilution)  

ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ไม่ใช้สิทธิ
แปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจ านวนผู้ถือหุ้นเดิม และมีการออกและเสนอขายหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรจากจ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ
หุ้นเท่านั้น โดยคิดเป็นร้อยละ 70.58 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย = 0.79 – 0.23 = 70.58% 
 EPS ก่อนเสนอขาย  0.79   

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.79 
 จ านวนหุน้ที่ช าระแล้ว  3,758,028,197   

และ EPS หลังเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย PP) 

 
= 2,981,443,435 = 0.23 
 (3,758,028,197 + 7,516,056,394 +1,500,000,000)   

หมายเหตุ: ก าไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2560 



 
 

 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู้

ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกในครั้งนี้ทั้ง

จ านวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากับร้อยละ 77.61 เมื่อ

เทียบกับจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน และคิดเป็นร้อย

ละ 23.89 เมื่อเทียบกับจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทก่อนการใช้

สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ แต่ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นการออกและเสนอขายหุ้น

ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดยมีการค านวณดังนี้ 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย  = 0.79 – 0.18  
 EPS ก่อนเสนอขาย   0.79 
= 77.61% 

 
   

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.79 
 จ านวนหุน้ที่ช าระแล้ว  3,758,028,197   

และ EPS หลังเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ PACE-W1 + จ านวนหุ้นที่
เสนอขาย PP) 

= 2,981,443,435 
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 + 1,500,000,000 

=    0.18 
ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากับร้อยละ 23.89 เมื่อเทียบกับจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทก่อนการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ แต่
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน
การถือหุ้นการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดยมีการค านวณดังนี้ 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย = 0.23 – 0.18 
 EPS ก่อนเสนอขาย  0.23 



 
 

 

=    23.89%   

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย  

= ก าไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.23 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว 

+ จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 
RO + จ านวนหุ้นที่เสนอ

ขาย PP) 

 (3,758,028,197 + 7,516,056,394 + 1,500,000,000)   

และ EPS หลังเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ PACE-W1 + จ านวนหุ้นที่
เสนอขาย PP) 

= 2,981,443,435 
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 + 1,500,000,000 

= 0.18 
 


