
Checklist warrant-RO 
ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้น

ของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  
 

บริษทัที่ออกหลกัทรัพย์ (“บริษทั”)   บริษทั ไทยพฒันำโรงงำนอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน)   
  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 
 

รำยละเอยีดของ warrant   
 - ช่ือ warrant  (ถา้มี)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 5   
 - เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั  โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560  
 - วนัท่ีออกเสนอขาย warrant 15 มกรำคม 2561 - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant   14 กรกฎำคม 2563 
 - จ  านวน warrant ท่ีเสนอขาย 241,117,818  หน่วย    - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  14 กรกฎำคม 2563   
 - ราคาท่ีเสนอขาย  หน่วยละ 0.00 บำท - จ  านวนหุ้นรองรับ ไม่เกนิ 241,117,818 หุ้น 
 - อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนใหม่ได้ 1 หุ้น 
 - ราคาใชสิ้ทธิ 3.50 บำทต่อหุ้น 
 

Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำรอ้ำงองิ 
(ข้อ/หน้ำ) 

1. ลกัษณะของ warrant   
 1.1 สดัส่วนจ านวนหุ้นรองรับต่อจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั2 เท่ากบั 
  < 50%  
  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี ท่ีไดรั้บผ่อนผนัจาก
ส านกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือท่ี ___ลงวนัท่ี _____ 
 (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน 
 (2) เพ่ือประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั  
 (3) กรณีท่ีมีเหตุจ  าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม 

 
 

 

 
ขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 1.1 หนา้ 3 

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง < 10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี 15 มกรำคม 2561)  ขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 1.1 หนา้ 2 
 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน  ขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 1.1 หนา้ 3 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย > 15 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิ3  ขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 1.1 หนา้ 3 
 1.5 ก าหนดให้มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นรองรับให้แลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant  ขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 1.2.1 หนา้ 4 

                                                        
1  ให้ระบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้
2  วิธีการค านวณสดัส่วนจ านวนหุ้นรองรับ :  

((จ  านวนหุ้นรองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จ  านวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 
  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุ้นท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    

                                       (จ  านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจ านวนหุ้นท่ีจะออกใหม่อ่ืน 
ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 

 * เฉพาะจ านวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้น
มีมติอนุมติัให้ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุ้นมีมติในวาระอ่ืนใดท่ี
อาจท าให้จ  านวนหุ้นรองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งน ามาค านวณเพ่ิมข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกวา่ท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีการ
ปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งน าหุ้นรองรับท่ีอาจเพ่ิมข้ึนดงักล่าวมารวมค านวณดว้ย 
    ทั้งน้ี CD    = หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
3 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 

 

 



Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำรอ้ำงองิ 
(ข้อ/หน้ำ) 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งน้อย ดงัน้ี   
 2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 
  - ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 
  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  
 - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  
 - เหตุให้ตอ้งออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ 
 - อ่ืน ๆ (ถา้มี)  

 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2560 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 3)  

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น โดยไดร้ะบุ 
  (1) price dilution4 
  (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 
 2.3 วิธีการจดัสรรwarrant  
 2.4 ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี)  
3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมติ   
 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอยา่งเพียงพอ    

 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2560 วาระท่ี 9 และ 10  
หนา้ 7-8 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติ (ผูถื้อหุ้น
อนุมติัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560) 

 
 

บริษทัไดอ้อกเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 
2559 ปรากฏรายละเอียดตาม
รายงานผลการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 (1) อายขุอง warrant  ระบ ุไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นบัจากวนัท่ีออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น 
 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 
 (4) วิธีการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส  
 (5) รายละเอียดส าคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ 

 
 

 

 
ขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 1.1 หนา้ 2-3 

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดตาม warrant  
 

  ขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 3    
หนา้ 21-24 

 4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัให้มีหุ้นรองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ต  ่า
กวา่ส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริษทักบัราคาใชสิ้ทธิ 

 
 

ขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 1.8    
หนา้ 17 

 
 

  

                                                        
4  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ  านวนหุ้น paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   
                              จ  านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = ก าไรสุทธิ / จ านวนหุ้น paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = ก าไรสุทธิ / (จ านวนหุ้น paid-up + จ  านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
6  Control dilution  =                          จ  านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     
            จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 



Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำรอ้ำงองิ 
(ข้อ/หน้ำ) 

 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
 (1) กรณีมีขอ้ก าหนดให้บริษทัสามารถเรียกให้ผูถื้อ warrant ใชสิ้ทธิก่อนก าหนด บริษทัรับรอง
วา่ ขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกให้ใชสิ้ทธิก่อนก าหนดดงักล่าวตอ้ง
อา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคุมของบุคคลใด ๆ  
 (ข) ก าหนดให้บริษทั ตอ้งเรียกให้มีการใชสิ้ทธิเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีก าหนดไว ้
 (ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงท าให้ผูถื้อ warrant ในทอดต่อๆ ไป ทราบถึงขอ้ก าหนด
ดงักล่าว 

 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
- 

  (2) ก าหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบัระบุวิธีการค านวณ  ขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 1.4.1    
 (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุน้ของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุ้น 

 
 

(ก) หนา้ 9 

 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาท่ีต  ่ากวา่ราคาตลาด7  (ค) หนา้ 10 
 (ค) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีต  ่ากวา่ราคาตลาด7 

 (ง) หนา้ 12 
 (ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น  (ข) หนา้ 10 
 (จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ  (จ) หนา้ 14 
 (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท  าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผู ้
ถือ warrant จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิดอ้ยไปกว่าเดิม 

 (ฉ) หนา้ 15 

 กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุส่วนลดจากราคาตลาด พร้อมกบั
วิธีการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ 

 (ค)-(ง) หนา้ 10-14 

 ทั้งน้ี หากบริษทัจะไม่ด าเนินการปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตาม (ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผอ่น
ผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือท่ี_____ ลงวนัท่ี __________ 

- - 

5. กำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรเสนอขำย warrant   
 5.1 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่ จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหน่ึงดงัน้ี 
  (1) ปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ หรือ 

 
 

 
ขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 1.4.3 ถึง 1.4.6 

หนา้ 15-16   (2) ปรับราคาใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิ  
  ทั้งน้ี หากบริษทัตอ้งออกหุ้นรองรับเพ่ิมเติม บริษทัตอ้งยืน่มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัให้ออก
หุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอยา่งเพียงพอต่อส านกังานก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือวา่บริษทัไดรั้บอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

 

 5.2 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่จะไม่ขยายอาย ุwarrant และไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคา
และอตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นการปรับสิทธิตามท่ีก าหนดในขอ้ 4.4 (2)  

 ขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 1.4.2  
หนา้ 15 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายต ่ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตาม
หมายเหตุ 1  



 บริษทัขอเรียนวา่ บริษทัรับทราบและเขา้ใจเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัตามท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้นรองรับทุกประการ  ทั้ งน้ี ในการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดตาม warrant 
ภายหลงัการเสนอขาย บริษทัจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และจะไม่ด าเนินการให้ขดัหรือแยง้กบั
ขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนดังกล่าว โดยบริษทัจะแจง้การแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นเป็นลายลักษณ์อกัษรให้
ส านกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม  และขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นรายการขา้งตน้และเอกสารท่ีแนบมา
พร้อม checklist น้ีถูกตอ้งและตรงต่อความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงช่ือ  __________________________ 

          (นายกมัพล  ติยะรัตน)์ 
       กรรมการ 

 
ลงช่ือ  __________________________ 

          (นายอนุกูล  อุบลนุช) 
        กรรมการ 

 



 
 

เอกสำรที่ต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist กำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น (“warrant”) 
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

 

เอกสำรที่ต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ มี - 
2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีขออนุมติัให้ออกและเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ มี - 
3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัให้ออกและเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ มี - 
4. ขอ้ก าหนดสิทธิ warrant มี - 
5. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ มี - 
6. รายละเอียดการค านวณ dilution effect มี - 
7. หนงัสือส านกังานแจง้การผอ่นผนัการออก warrant ในสดัส่วนท่ีมากกวา่ 50% (ถา้มี) ไม่มี - 
8. หนงัสือส านกังานแจง้การผอ่นผนัให้บริษทัไม่ตอ้งด าเนินการปรับสิทธิเม่ือเกิด 
 เหตุการณ์ตามท่ีประกาศก าหนด (ถา้มี) 

ไม่มี - 

 
หมายเหตุ   เอกสารขา้งตน้ตอ้งให้กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้งของเอกสารทุกหนา้ พร้อม

ประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
 



บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                                                                                                    

 
 

 
 

บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 
 

การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 
บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 5  

(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 5” หรอื “TFD-W5”) 
 

จ านวน ไม่เกิน 407,728,972 หน่วย อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน  
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น  

 
 

โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ 
ซึง่มรีายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิด้รบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุใหม่  

ในวนัที ่2 พฤศจกิายน 2560  
ในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัเพิม่ทนุใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

(ในกรณีทีม่เีศษหุน้ใหป้ดัทิง้) ในราคาหน่วยละ -0- บาท 
 
 
 

 
ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

และผูถ้อืใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 
บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 5 (TFD-W5) 

 
 



บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                                                                                                    

หน้าที่ 1 
 

 
ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ 
บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 5 (TFD-W5) 

 
 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัท ไทยพฒันำโรงงำนอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 5  
("ใบส าคญัแสดงสิทธิ" หรอื “TFD-W5”) ออกโดย บรษิทั ไทยพฒันำโรงงำนอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรอื 
"ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ") ตำมมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2560 ประชุมเมื่อวนัที ่28 เมษำยน 2560 

 
ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธจิะไดร้บัสทิธติำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธ ิโดยผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิ

และผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะต้องผูกพนัตำมข้อก ำหนดสทิธินี้ทุกประกำร และให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธไิด้
รบัทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในขอ้ก ำหนดสทิธเิป็นอย่ำงดีทุกประกำรแลว้ ทัง้นี้ ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธจิะจดัให้
มกีำรเกบ็รกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสทิธไิว ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
ขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสทิธไิดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิหรอืสำมำรถดขูอ้ก ำหนดสทิธไิด้
จำกเวบ็ไซดข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th 
 
ค าจ ากดัความ 
 
ขอ้ก ำหนดสทิธ ิ หมำยถงึ ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสทิธแิละหน้ำทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธแิละผู้

ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่5 (TFD-W5)  

บรษิทั หรอื ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ หมำยถงึ  บรษิทั ไทยพฒันำโรงงำนอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิหรอื TFD-W5 หมำยถงึ ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัท ไทยพฒันำโรงงำน

อุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 5 (TFD-W5) ชนิดระบุชื่อผูถ้ือ
และโอนเปลีย่นมอืได ้ 

ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ หมำยถงึ  ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิทีอ่อกโดยบรษิทั ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อใช้แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สำมญัของ บรษิทั ไทยพฒันำโรงงำนอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 

นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ หมำยถงึ บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ หมำยถงึ  ผูท้รงสทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธ ิและใหร้วมถึงผู้ทรงสทิธใินใบแทน

ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(แลว้แต่กรณี) 
วนัท ำกำร  หมำยถงึ  วนัที่ธนำคำรพำณิชย์เปิดท ำกำรตำมปกติ ซึ่งไม่ใช่วนัเสำร์หรอืวนั

อำทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศให้เป็น
วนัหยุดของธนำคำรพำณิชย ์

 
 
 



บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                                                                                                    

หน้าที่ 2 
 

ประกำศ ทจ.34/2551  หมำยถงึ  ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง กำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ที่
ออกใหม่และหุน้ทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ (รวมถงึทีม่ี
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ส ำนกังำน ก.ล.ต.  หมำยถงึ  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
ตลำดหลกัทรพัยฯ์  หมำยถงึ  ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ หมำยถงึ บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ หมำยถงึ  วนัที ่15 มกรำคม 2561 
วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิ หมำยถงึ วนัที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ สำมำรถใช้สทิธิซื้อหุ้นสำมญัได้ ตำม

รำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.2.1 
วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้แรก หมำยถงึ วนัที ่30 มนีาคม 2561 
วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย  หมำยถงึ  วนัที ่14 กรกฎำคม 2563 
และวนัครบก าหนดอายุใบส าคญั 
แสดงสทิธ ิ
ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง หมำยถงึ ระยะเวลำทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิซึง่ประสงคจ์ะใชส้ทิธกิำรซือ้หุน้ 
ในกำรใชส้ทิธ ิ  สำมญัของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้

สิทธิภำยในระยะเวลำ 5 วันท ำกำร ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 
16.00น. ก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ ยกเว้นกำรใชส้ทิธิ
ครัง้สดุทำ้ย ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธคิรัง้สดุทำ้ยภำยใน 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย 
ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.2.3 

สมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิหมำยถงึ สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียด
เกี่ยวกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ และผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเช่น ชื่อ
และที่อยู่ของผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ กำรโอน กำรจ ำน ำ กำรอำยดั 
กำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดใน
กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ หรอืประกำศ
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์
หรอืประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
1.  รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิ  

 
1.1 สรปุลกัษณะส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ  
 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขำย : ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั ไทยพฒันำ
โรงงำนอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่5 (TFD-W5)  

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ  : ชนิดระบุชื่อผูถ้อื และสำมำรถเปลีย่นมอืได ้
อำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ  : ไม่ เกิน 2 ปี  6 เดือน นับจำกวันที่ออกและเสนอขำย

ใบส ำคญัแสดงสทิธซิึง่ตรงกบัวนัที ่15 มกรำคม 2561 
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จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขำย  : ไม่เกนิ 407,728,972 หน่วย 
 จ ำนวนหุน้สำมญัทีส่ ำรองไวเ้พื่อกำรใชส้ทิธ ิ : ไม่เกนิ 407,728,972 หุน้ (มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท) 

หรอืคิดเป็นร้อยละ 18.99 ของจ ำนวนหุ้นที่เรยีกช ำระแล้ว
ทัง้หมดของบรษิัท ณ ปจัจุบันภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ จ ำนวน 241,117,818 
หุ้น รวมจ ำนวนเท่ำกบั 2,147,033,706 หุ้น ทัง้นี้ เมื่อรวม
หุ้นสำมัญที่จ ัดสรรเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ TFD-W4 อีก
จ ำนวน 477,825,468 หุน้ สง่ผลใหบ้รษิทัมหีุน้รองรบักำรใช้
สิ ท ธิ ข อ ง  TFD-W4 แ ล ะ  TFD-W5 ทั ้ ง ห ม ด เท่ ำ กั บ 
885,554,440 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 41.25 ของจ ำนวนหุน้
ที่เรยีกช ำระแล้วทัง้หมดของบรษิัทภำยหลงักำรเสนอขำย
หุน้สำมญัเพิม่ทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 

วธิกีำรเสนอขำย : จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ซึง่มรีายชื่อ ณ วนัก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ (Record Date) ในวนัที่ 2 พฤศจิกายน 
2560 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิ(ในกรณีทีม่เีศษหุน้ใหป้ดัทิง้) 

รำคำเสนอขำย : 0.00 บำทต่อหน่วย  
อตัรำใชส้ทิธ ิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สำมำรถใชส้ทิธซิื้อหุ้นสำมญั

ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีกำรปรบัสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรบั
สทิธ)ิ 

รำคำใชส้ทิธ ิ : 3.50 บำทต่อหุน้ เว้นแต่จะมกีำรปรบัสทิธติำมเงื่อนไขกำร
ปรบัสทิธ ิ

ระยะเวลำกำรใชส้ทิธ ิ : วนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดอืนมนีำคม มถุินำยน กนัยำยน และ
ธันวำคม ของแต่ละปีตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ส ำหรับกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยคือวันครบก ำหนดอำยุ
ใบส ำคัญแสดงสทิธิ ซึ่งหำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับ
วนัหยุดท ำกำรของบรษิทัใหเ้ลื่อนเป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อน
วนัใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ 

ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ : ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้น
สำมญัของบรษิัทจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซื้อหุ้น
สำมญัของบรษิทั ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ในทุก
วนัท ำกำรของบรษิัท ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร ก่อนวนั
ก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นระยะเวลำแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิภำยใน 15 วนั ก่อนวนั
ก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
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ตลำดรองของหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธ ิ : บรษิัทจะน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขำยในครัง้นี้ เขำ้จดทะเบยีนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

เงื่อนไขอื่น  : ให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร 
และ/หรือประธำนกรรมกำรบริหำร และ/หรือกรรมกำร
ผูจ้ดักำร หรอืบุคคลทีไ่ด้รบัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำร
บรษิัท และ/หรือคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรือประธำน
กรรมกำรบริหำร และ/หรือกรรมกำรผู้จ ัดกำร เป็นผู้มี
อ ำนำจในกำรก ำหนดและเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข 
และรำยละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง รำคำและ
อตัรำกำรใชส้ทิธ ิกำรจดัสรร และวนัออกเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสทิธนิี้ ตลอดจนมอี ำนำจในกำรก ำหนดเหตุแห่งกำร
ออกหุน้สำมญัใหม่เพื่อรองรบักำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้
สทิธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สทิธิของใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ
รวมทัง้ด ำเนินกำรต่ำงๆ อนัจ ำเป็นและสมควรอนัเกีย่วเน่ือง
กับกำรออกเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ และกำรน ำ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนด ำเนินกำรขอ
อนุญำตต่อหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งอื่น 

 
1.2 การใช้สิทธิและเง่ือนไขการใช้สิทธิ 
 

1.2.1  วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิ
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัได้ในวนัท าการสดุทา้ยของเดอืนมนีาคม 
มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  ทัง้นี้  วัน
ก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้แรกจะตรงกบัวนัที ่30 มนีาคม 2561 และวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยจะ
ตรงกบัวนัที ่14 กรกฎาคม 2563 ในกรณีทีว่นัก าหนดการใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุดท าการของบรษิทั ให้
เลื่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธเิป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหน้าวนัก าหนดการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ๆ ทัง้นี้ไม่มี
กำรเรยีกใหใ้ชส้ทิธแิปลงสภำพ (Call Exercise) ก่อนครบอำยุ 
 

1.2.2 กำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั 
ในกำรใช้สทิธซิือ้หุน้สำมญัของบรษิทัแต่ละครัง้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใช้สทิธซิือ้หุน้สำมญั
ทัง้หมดหรอืบำงสว่นได ้
 

1.2.3  ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ
ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ประสงค์จะใช้สทิธใินกำรซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัท จะต้องแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิทัตำมวธิกีำรที่ระบุไว้ในขอ้ 1.3 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. 
ในทุกวนัท ำกำรของบรษิัท ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในแต่ละครัง้ 
(“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ”) ยกเว้นระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้
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สุดท้ำย ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำย ใน 15 วัน ก่อนวัน
ก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย (“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย”) 
 
บรษิทัจะไม่มกีำรปิดสมุดทะเบยีนเพื่อพกักำรโอนสทิธใิบส ำคญัแสดงสทิธ ิยกเวน้กรณีดงันี้ 
1) ในกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย บรษิทัจะปิดสมุดทะเบยีน 21 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย 

และตลำดหลกัทรพัยฯ์ จะท ำกำรขึน้เครื่องหมำย SP (หำ้มกำรซือ้ขำย) ล่วงหน้ำ 2 วนัท ำกำรก่อน
วนัปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนสทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิตรงกบั
วนัหยุดท ำกำรใหเ้ลื่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ) จนถงึวนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย 

2)  ในกรณีที่มีกำรจดัประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธ ิบรษิัทจะท ำกำรปิดสมุดทะเบยีนเพื่อก ำหนด
สทิธขิองผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชุม
ดงักล่ำวเป็นระยะเวลำไม่เกนิ 14 วนัก่อน (และรวม) วนัประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ  

 
บรษิัทจะแจง้รำยละเอยีดเกี่ยวกบัระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธ ิวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ 
อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ พร้อมทัง้สถำนที่ใช้สิทธิ ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำด
หลกัทรพัย์ฯ  (SETSMART / SET Portal) ให้ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธทิรำบอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนวนั
แรกของระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ ส ำหรบักำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย บรษิทั
จะส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมรำยชื่อที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธภิำยใน 7 วนันับแต่วนัปิดสมุดทะเบียนนอกเหนือจำกกำรแจ้งข้อมูลผ่ำนระบบ
เผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยฯ์  (SETSMART / SET Portal) ขำ้งตน้ดว้ย 
 

1.2.4  นำยทะเบยีนของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ชัน้ 1 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทาวเวอร ์บ ี
93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0 2009-9999 
โทรสาร 0 2009-9991 
Website: http://www.set.or.th/tsd 
 
นำยทะเบยีนของใบส ำคญัแสดงสทิธจิะรบัผดิชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธซิึ่ง
ในสมุดทะเบยีนจะตอ้งประกอบดว้ย ชื่อและนำมสกุล สญัชำตแิละทีอ่ยู่ของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธแิละ
รำยละเอยีดอื่นๆ ทีศู่นยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะก ำหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนั จะถอืว่ำขอ้มลูที่ปรำกฏ
อยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นขอ้มูลทีถู่กต้อง ดงันัน้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธมิหีน้ำที่
ในกำรแจ้งขอเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขรำยละเอยีดขอ้ผดิพลำดในกำรลงบนัทกึสมุดทะเบยีนใบส ำคญั
แสดงสทิธต่ิอนำยทะเบยีนโดยตรง ทัง้นี้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นนำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดง
สทิธิ โดยจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวให้ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธทิรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่
ขอ้มูลของตลำดหลกัทรพัย์ฯ (SETSMART / SET Portal) และแจง้ใหส้ ำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 
15 วนั รวมทัง้บรษิัทจะด ำเนินกำรจดัส่งขอ้มูลเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวให้กบัผู้ถอืใบส ำคญั
แสดงสทิธทิำงไปรษณียล์งทะเบยีนดว้ย 
 

1.3  วิธีการและสถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ 
 

http://www.set.or.th/tsd
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สถำนทีต่ดิต่อในกำรใชส้ทิธ ิคอื 
ฝำ่ยกำรเงนิและบญัช ี
บรษิทั ไทยพฒันำโรงงำนอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที ่18 ซอยสำทร 11 แยก 9 อำคำรทเีอฟด ี 
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์0-2676-4031-36  โทรสำร 0-2676-4038 
 
ทัง้นี้ ในกรณีที่บรษิัทมกีำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สทิธิ บรษิัทจะแจ้งรำยละเอียดให้กบัผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัย์ฯ (SETSMART / SET Portal) ต่อไป 
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถขอรบัแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัของบรษิทัได ้ณ สถำนที่
ติดต่อในกำรใช้สิทธิ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง  หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซด์ของบริษัท       
www.tfd-factory.com ไดใ้นระหว่ำงระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ
 

 (ก)  กรณีที่ใบส ำคญัแสดงสทิธอิยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ต้องกำรใชส้ทิธิ
ตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิหรอืเพื่อใหอ้อกใบแทนใบส ำคญัแสดง
สทิธติำมทีต่ลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด โดยยื่นต่อบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่ท ำหน้ำทีเ่ป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัย ์
(Broker) ของตน และบริษัทหลักทรพัย์ดังกล่ำวจะด ำเนินกำรแจ้งกับศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ เพื่อขอถอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใหอ้อกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อน ำไปใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรยื่นใชส้ทิธซิื้อ
หุน้สำมญักบับรษิทัหรอืตวัแทนเพื่อด ำเนินกำรใชส้ทิธติำมทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ 

 
(ข)  ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั จะตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำร

ใชส้ทิธ ิโดยกรอกรำยละเอยีดและลงลำยมอืชื่อในใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั และให้น ำส่ง
ใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิพรอ้มกบัใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิือ้หุ้นสำมญัแก่
บรษิทัพรอ้มกบัช ำระเงนิตำมจ ำนวนทีใ่ชส้ทิธ ิโดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องปิดอำกรแสตมป์ใหถู้กต้อง
ตำมบทบญัญตัิแห่งประมวลกฎหมำยรษัฎำกรว่ำด้วยอำกรแสตมป์ หรอืขอ้บงัคบัหรอืกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใช้
บงัคบัเกีย่วกบักำรใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สำมญัดว้ย (ถำ้ม)ี 
เอกสำรและหลกัฐำนทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธติอ้งสง่มอบใหแ้ก่บรษิทั มดีงันี้ 
1.  ใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซื้อหุ้นสำมญัที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชดัเจน และครบถ้วนแล้วทุก

รำยกำร พรอ้มทัง้ลงลำยมอืชื่อโดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ หำกผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นนิตบิุคคล 
จะตอ้งลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั (ถำ้ม)ี 

2.  ใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมแบบทีต่ลำดหลกัทรพัย์ฯ ก ำหนด ทีร่ะบุว่ำผูถ้อื
นัน้มสีทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธติำมจ ำนวนหรอืมำกกว่ำจ ำนวนทีร่ะบุอยู่ในใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธซิือ้หุน้สำมญั 

3.  ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สทิธิที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซื้อหุ้นสำมัญ โดยผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัจะต้องช ำระเงนิเป็น เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ ดร๊ำฟท ์ตัว๋
แลกเงนิธนำคำร หรอืค ำสัง่จ่ำยเงนิธนำคำรทีส่ำมำรถเรยีกเกบ็ไดใ้นเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 2 วนั
ท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ และขดีคร่อมสัง่จ่ำย “บญัชีจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน บมจ. 
ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม  หรอื TFD for Account of share Subscription” โดยตอ้งระบุชื่อ 
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นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงิน
ธนาคารดว้ย 

 
ทัง้นี้ กำรใช้สทิธซิื้อหุ้นสำมญัดงักล่ำว จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทได้เรยีกเกบ็เงนิจ ำนวนดงักล่ำวได้แล้ว
เท่ำนัน้ หำกเรยีกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิต้องรบัผิดชอบให้ถือว่ำ ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธแิสดงเจตนำยกเลกิ และบรษิัทตกลงให้ถือเป็นกำรยกเลกิกำรขอใชส้ทิธใินครัง้นัน้ 
แต่ทัง้นี้ไม่เป็นกำรตดัสทิธทิีจ่ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นกำรยกเลกิกำรใชส้ทิธใินครัง้
สุดท้ำยให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหมดสทิธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำว
ต่อไป 
 

4.  หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธ ิพรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้งทุกฉบบั ดงันี้ 
 4.1 บุคคลสญัชำตไิทย  ส ำเนำบตัรประชำชน ซึง่ยงัไม่หมดอำยุ  
 4.2 บุคคลต่ำงดำ้ว  ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง ซึง่ยงัไม่หมดอำยุ 
 4.3 นิตบิุคคลในประเทศ  ส ำเนำหนงัสอืรบัรองบรษิทัทีอ่อกโดยกระทรวงพำณิชยไ์มเ่กนิ 

6 เดอืนก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ และเอกสำรหลกัฐำนของ  
ผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อตำม 4.1 หรอื 4.2 

 4.4 นิตบิุคคลต่ำงประเทศ  ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนนิติบุคคลรบัรองโดย Notary 
Public ที่ออกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธ ิและ
เอกสำรหลกัฐำนของผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อตำม 4.1 หรอื 4.2 

 
(ค)  จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัจะต้องเป็นจ ำนวนเตม็เท่ำนัน้ โดยอตัรำกำรใช้

สทิธเิท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อ หุน้สำมญั 1 หุน้ เวน้แต่จะมกีำรปรบัสทิธติำมขอ้ 1.4 
 
(ง) หำกบรษิทัไดร้บัหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืจ ำนวนเงนิทีบ่รษิทัไดร้บัช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนทีร่ะบุในใบ

แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั หรอืบรษิทัตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธกิรอก
ลงในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธซิื้อหุ้นสำมญันัน้  ไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้องหรอืปิดอำกรแสตมป์ไม่
ครบถว้นถูกตอ้ง ตำมขอ้บงัคบัและกฎหมำยต่ำงๆ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะตอ้งท ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้ง หรอื
ช ำระเงนิใหค้รบถ้วน ภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธคิรัง้นัน้ๆ หำกผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ไม่ท ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำดงักล่ำว บรษิทัจะถอืว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้
สิน้สภำพลงโดยไม่มกีำรใชส้ทิธ ิ และบรษิทัจะส่งเงนิทีบ่รษิทัไดร้บัไว ้พรอ้มกบัใบส ำคญัแสดงสทิธคินืใหแ้ก่ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธทิำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัภำยใน 14 วนันับจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธใินครัง้
นัน้ๆ โดยไม่มดีอกเบีย้ใหไ้ม่ว่ำในกรณีใดๆ 

 
ในกรณีที่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธชิ ำระเงนิในกำรใชส้ทิธไิม่ครบถ้วน บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรประกำรใด
ประกำรหนึ่งต่อไปนี้ ตำมทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิลอืกไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ
1. ถอืว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใินครัง้นี้สิน้สภำพลงโดยไม่มกีำรใชส้ทิธ ิหรอื 
2. ถอืว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัทีจ่องซือ้มจี ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนทีจ่ะไดร้บัตำมจ ำนวนเงนิในกำรใชส้ทิธ ิซึง่บรษิทั

ไดร้บัช ำระไวจ้รงิตำมรำคำใชส้ทิธใินขณะนัน้ หรอื 



บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                                                                                                    

หน้าที่ 8 
 

3. ใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธชิ ำระเงนิเพิม่เตมิตำมจ ำนวนทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธใิหค้รบถว้นภำยในระยะเวลำ
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธใินครัง้นัน้ หำกบรษิัทไม่ได้รบัเงนิครบตำมจ ำนวนในกำรใช้สทิธภิำยใน
ระยะเวลำดงักล่ำว บรษิทัจะถอืว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มกีำรใช้
สทิธ ิ

 
ในกรณีทีเ่ป็นกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย ใหบ้รษิทัด ำเนินกำรตำมขอ้ 2. เท่ำนัน้ 
ในกรณีตำมขอ้ 1. และ 3. บรษิทัจะสง่เงนิทีไ่ดร้บัไวแ้ละใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิซึง่
บรษิทัถอืว่ำไม่มกีำรใชส้ทิธดิงักล่ำวคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิำงไปรษณียล์งทะเบยีนภำยใน 14 วนั 
นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธโิดยไม่มดีอกเบีย้ 
 
ในกรณีตำมขอ้ 2. บรษิัทจะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสทิธสิ่วนทีเ่หลอื (ในกรณีทีบ่รษิทัถือว่ำมกีำรใชส้ทิธเิพยีง
บำงส่วน) คนืใหก้บัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิำงไปรษณียล์งทะเบยีนภำยใน 30 วนันับจำกวนัก ำหนดกำรใช้
สทิธโิดยไม่มดีอกเบีย้ อย่ำงไรกด็ ีใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ยงัไม่มกีำรใชส้ทิธดิงักล่ำว ยงัมผีลใชต่้อไปจนถงึวนั
ก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย ทัง้นี้ ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่มกีำรใชส้ทิธดิงักล่ำว จะหมดอำยุลงเมื่อพน้วนั
ใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย  

 
(จ)  เมื่อผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั ไดป้ฏบิตัติำมเงื่อนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้

สทิธิซื้อหุ้นสำมญั กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใบแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั และช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบรูณ์ ผูถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธจิะไม่สำมำรถเพกิถอนกำรใชส้ทิธไิด ้ 

 
(ฉ)  เมื่อพ้นก ำหนดวนัใช้สทิธคิรัง้สุดท้ำยแล้ว แต่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธยิงัมไิด้ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขของกำรใช้

สทิธทิีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงครบถ้วน ให้ถอืว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธนิัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มกีำรใชส้ทิธ ิและผูถ้ือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธจิะใชส้ทิธไิม่ไดอ้กี  

 
(ช)  จ ำนวนหุ้นสำมญัทีจ่ะออกเมื่อมกีำรใช้สทิธ ิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงนิในกำรใชส้ทิธซิึ่งผูถ้ือใบส ำคญั

แสดงสทิธไิด้ช ำระตำมที่กล่ำวขำ้งต้น หำรดว้ยรำคำกำรใชส้ทิธใินขณะทีม่กีำรใชส้ทิธนิัน้  โดยบรษิทัจะออก
หุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกนิจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธิ คูณดว้ยอตัรำกำรใช้สทิธิ
ภำยหลงัจำกกำรปรบัอตัรำกำรใชส้ทิธติำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 1.4 (ถำ้ม)ี หำกมกีำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธแิละ/
หรอือตัรำกำรใชส้ทิธติำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 1.4 แลว้ ท ำใหม้เีศษเหลอือยู่จำกกำรค ำนวณดงักล่ำว บรษิทัจะ
ไม่น ำเศษดงักล่ำวมำคดิค ำนวณและจะช ำระเงนิที่เหลอืจำกกำรใชส้ทิธดิงักล่ำวคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธภิำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ โดยไม่มดีอกเบีย้ 

 
(ซ)  กำรจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วภำยหลงัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธแิต่ละครัง้ บรษิัทจะยื่นขอจด

ทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช ำระแลว้ของบรษิทัต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ส ำหรบักำร
ใชส้ทิธใินครัง้นัน้ ภำยใน 14 วนันบัตัง้แต่วนัก ำหนดใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ และบรษิทัจะด ำเนินกำรจดทะเบยีนผู้
ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ไดใ้ชส้ทิธเิขำ้เป็นผู้ถือหุ้นสำมญัของบรษิัทในสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้น
สำมญัที่ค ำนวณไดจ้ำกกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้ รวมทัง้จะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รบัหุ้นสำมญัทีเ่กดิจำกกำรใช้
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สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนเขำ้ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 30 วนันบัแต่วนั
ก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ 

 
(ฌ)  บรษิทัจะส่งคนืใบส ำคญัแสดงสทิธสิว่นทีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธ ิ(ถำ้ม)ี และเชค็ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยเงนิตำมจ ำนวน

เงนิที่เหลอืจำกกำรใช้สทิธิและเงนิค่ำภำษีที่จ่ำยเกิน (ถ้ำม)ี โดยไม่มดีอกเบี้ยให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิำงไปรษณียล์งทะเบยีน ตำมทีอ่ยู่ทีป่รำกฏอยู่ในใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิภำยใน 
14 วนั นับจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธใินแต่ละครัง้ โดยบรษิัทจะไม่รบัผดิชอบในควำมสูญหำยหรอืเสยีหำย
อย่ำงใดทีอ่ำจเกดิขึน้ เน่ืองจำกกำรสง่ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิหรอืเชค็ทำงไปรษณียด์งักล่ำว 

 
(ญ) ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่ส ำรองไว้เพื่อรองรบักำรใช้สทิธมิีไม่เพียงพอ บรษิัทจะด ำเนินกำรชดใช้ค่ำเสยีหำยที่

เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้  ตำมรำยละเอียดในข้อ 1.8 อย่ำงไร 
กต็ำม บรษิัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสยีหำยใหแ้ก่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ม่สำมำรถใช้สทิธใินกรณีผู้ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธนิัน้เป็นคนต่ำงด้ำวที่ไม่สำมำรถใช้สทิธิเพรำะถูกจ ำกดัสทิธติำมสดัส่วนกำรถือหุ้นตำมที่ระบุใน
ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 
(ฎ) กำรสง่มอบหุน้สำมญัทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิดร้บัจำกกำรใชส้ทิธิ ชื่อทีจ่ะระบุในหุน้สำมญัจะใชช้ื่อเดยีวกบั

ชื่อทีป่รำกฏอยู่ในใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิือ้หุ้นสำมญั โดยบรษิทัจะจดัส่งใบหุน้ไปยงัผูถ้ือใบส ำคญั
แสดงสทิธติำมทีอ่ยู่ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธทิำงไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัภำยใน 15 
วนัท ำกำร นับจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธแิต่ละครัง้ โดยบรษิัทจะไม่รบัผดิชอบในควำมสูญหำยหรอืเสยีหำย
อย่ำงใดที่อำจเกดิขึ้นเนื่องจำกกำรส่งใบหุ้นสำมญัทำงไปรษณีย์ดงักล่ำว   และส ำหรบักรณีระบบไร้ใบหุ้น 
(Scripless) บรษิทัจะด ำเนินกำรภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธแิต่ละครัง้ 

 
1.4  เง่ือนไขการปรบัสิทธิ 
 

1.4.1  บรษิัทต้องด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใช้สทิธ ิและอตัรำกำรใช้สทิธิตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรกัษำผลประโยชน์ผลตอบแทนของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไป
กว่ำเดมิ เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(ก)  เมื่อบรษิทัเปลีย่นแปลงมลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิทั อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหรอืกำร

แบ่งแยกหุน้สำมญัทีไ่ดอ้อกแลว้ของบรษิทั 
 
 บรษิทัจะปรบัรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธ ิอนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหรอืกำรแบ่งแยกหุน้

สำมญัทีอ่อกแลว้ของบรษิทั โดยจะมผีลบงัคบัทนัทนีบัตัง้แต่วนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำทีต่รำไว้
ของหุน้สำมญัของบรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิดร้บัหุน้ตำมจ ำนวนทีค่ ำนวณไดต้ำมสตูร
และประเภทเช่นเดยีวกบัหุน้สำมญัของบรษิทัทีอ่อกภำยหลงัจำกกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 

 
1.  รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 
 
 
 

Price 1   =  Price 0 x [ Par 1 ] 
      [ Par 0 ] 
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2. อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 
 
   
 

โดยที ่
 Price 1  คอื  รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Price 0  คอื  รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1  คอื  อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0  คอื  อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Par 1  คอื  มลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Par 0  คอื  มลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 
(ข)  เมื่อบรษิทัจ่ำยปนัผลทัง้หมดหรอืบำงสว่นเป็นหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  
  
 กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธ ิจะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้

สำมญัไม่มสีทิธใินกำรรบัหุน้ปนัผล (วนัแรกทีต่ลำดหลกัทรพัยฯ์ประกำศขึน้เครื่องหมำย XD) 
 

1.  รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 
 
 
 
 
2.  อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 
 
 
 

โดยที ่
 Price 1  คอื  รำคำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Price 0  คอื  รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1  คอื  อตัรำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0  คอื  อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 A1  คอื  จ ำนวนหุน้สำมญัทีไ่ดเ้รยีกช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุ

ทะเบยีนผูถ้อืหุน้สำมญัเพื่อสทิธกิำรรบัหุน้ปนัผล 
 B1  คอื  จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ในรปูแบบของหุน้สำมญัปนัผล 
 

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชำชนทัว่ไปและ/หรือบุคคล
เฉพำะเจำะจงในรำคำเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ทีค่ ำนวณไดต้ ่ำกว่ำ “รำคำตลำดของหุน้
สำมญัของบรษิทั” เกนิกว่ำรอ้ยละ 10 

Ratio 1   =  Ratio 0 x [ Par 0 ] 
     [ Par 1 ] 

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

 

Ratio 1  =  Ratio 0 x [ A1 + B1 ] 
     [     A1    ] 
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กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธิ  จะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้
สำมญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินกำรจองซือ้หุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ประกำศขึน้
เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) และ/หรอืวนัแรก
ของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่แก่ประชำชนทัว่ไปและ/หรอืบุคคลเฉพำะเจำะจงแล้วแต่
กรณี 
 
ในกรณีดงักล่ำวขำ้งต้น ให้เปรยีบเทยีบรำคำเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่กบัรำคำตลำด
ของหุน้สำมญัโดยใชฐ้ำนของมลูค่ำหุน้ทีต่รำไวใ้หเ้ท่ำกนั 
 
รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ที่บรษิัทจะได้รบัจำก
กำรเสนอขำยหุน้หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำย (ถำ้ม)ี หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทัง้สิน้ทีอ่อกใหม่ในครัง้นี้ 
 
“รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบรษิัท” ไดก้ ำหนดไวเ้ท่ำกบั “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้น
สำมญัของบรษิทั” โดยที ่“รำคำตลำดเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัของบรษิทั” หมำยถงึ มูลค่ำ
กำรซื้อขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัท หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบรษิัท  ที่มีกำรซื้อขำย
ทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัยฯ์ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 วนัท ำกำร (วนัทีเ่ปิดท ำกำรซือ้ขำยของตลำด
หลกัทรพัยฯ์) ตดิต่อกนัก่อนวนัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ 
 
ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดหุน้สำมญัของบรษิทั” เน่ืองจำกหุน้สำมญัของบรษิทัไม่มกีำร
ซือ้ขำยในช่วงเวลำดงักล่ำว บรษิทัจะท ำกำรก ำหนดรำคำยุตธิรรมเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณแทน 
ค ำว่ำ “วนัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินกำรจองซือ้หุน้
สำมญัทีอ่อกใหม่ ส ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) และ/หรอื วนั
แรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่แก่ประชำชนทัว่ไป  และ/หรอืบุคคลเฉพำะเจำะจง 
แลว้แต่กรณี 
 
ในกรณีที่เมื่อมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่พร้อมกนัมำกกว่ำหนึ่งรำคำกำรเสนอขำย ใน
เงื่อนไขทีจ่ะตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้ ำรำคำเฉลีย่ทัง้สองรำคำ และจ ำนวนหุน้ทีอ่อกใหม่ทัง้หมดมำ
ค ำนวณรำคำเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ แต่ในกรณีทีก่ำรเสนอขำยพรอ้มกนัดงักล่ำวไม่
อยู่ภำยใตเ้งื่อนไขทีจ่ะตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้ ำจ ำนวนหุน้และรำคำเสนอขำยของหุน้สำมญัทีอ่อก
ใหม่ทีต่ ่ำกว่ำรำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทัเกนิกว่ำรอ้ยละ 10 มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลง
เท่ำนัน้ 
 
1.  รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 

Price 1  =  Price 0 x [ (A2 x MP) + B2X ] 
            [   MP (A2 + B2)  ] 
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2.  อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 
 
 
 

โดยที ่
 Price 1  คอื  รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Price 0  คอื  รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1  คอื  อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0  คอื  อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 MP  คอื  “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัท” หมำยถงึ มูลค่ำกำรซื้อขำย

หุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิทั หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบรษิัท 
ทีท่ ำกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในระหว่ำงระยะเวลำ 
7 วนัท ำกำรตดิต่อกนัก่อนวนัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ 

 A2  คอื  จ ำนวนหุน้สำมญัทีไ่ดเ้รยีกช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และ/หรอืก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญั
ที่ออกใหม่ให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลเฉพำะเจำะจง
แลว้แต่กรณี 

 B2  คอื  จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ ทัง้ที่เสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรอื เสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรอืบุคคลเฉพำะเจำะจง 
แลว้แต่กรณี 

 B2X  คอื  จ ำนวนเงนิทีจ่ะไดร้บัหกัดว้ยค่ำใชจ้่ำย (ถำ้ม)ี จำกหุน้สำมญัทีอ่อก
ใหม่  ทัง้กำรเสนอขำยให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขำยแก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรอืบุคคลเฉพำะเจำะจง แลว้แต่กรณี 

 
(ง) เมื่อบรษิัทเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ให้กบัผู้ถอืหุ้นเดมิ และ/หรอืประชำชนทัว่ไป และ/

หรอืบุคคลเฉพำะเจำะจง โดยหลกัทรพัยน์ัน้ใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหลกัทรพัยใ์นกำรใชส้ทิธแิปลงสภำพ/
เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรอืใช้สทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
หรอืหนี้สนิอื่นใดที่ใหส้ทิธิในกำรแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัของบรษิทั โดยรำคำเฉลี่ยต่อหุน้ของ
หุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัสทิธดิงักล่ำวต ่ำกว่ำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบรษิัท” เกนิ
กว่ำรอ้ยละ 10 
 
กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่้ซือ้หุ้น
สำมญัจะไม่ได้รบักำรใชส้ทิธใินกำรจองซือ้หลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่ใดๆ ทีใ่ห้สทิธทิีจ่ะแปลงสภำพ/
เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือใช้สทิธิที่จะซื้อหุ้นสำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลักทรพัย์ฯประกำศขึ้น
เครื่องหมำย XR / XW) ส ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหผู้้ถอืหุ้นเดมิ (Right Issue) และ/หรอื
วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญั
แก่ประชำชนทัว่ไปและ/หรอืบุคคลเฉพำะเจำะจง แลว้แต่กรณี 
 

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

 



บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                                                                                                    

หน้าที่ 13 
 

รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรออก
หลกัทรพัย์ใดๆ ที่มสีทิธใินกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรอืใช้สทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญั 
หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถำ้ม)ี รวมกบัเงนิทีจ่ะไดร้บัจำกกำรใชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สำมญันัน้ถำ้มกีำรใชส้ทิธทิัง้หมด หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ทีต่อ้งออกใหม่เพือ่รองรบักำรใช้
สทิธนิัน้ 
 
รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทั และฐำนของมลูค่ำหุน้ทีต่รำไวซ้ึง่จะใชเ้ปรยีบเทยีบใหใ้ชแ้ละมี
ควำมหมำยเช่นเดยีวกบั รำยละเอยีดในขอ้ (ค) ขำ้งตน้ 
 
ค ำว่ำ “วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมญัจะไม่ได้รบัสทิธิในกำรจองซื้อ
หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใดๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญั หรอืใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
สำมญั ส ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำวใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) และ/
หรอืวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ออกใหม่ใดๆ ทีใ่หส้ทิธทิี่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมัญ หรอืใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยหลักทรพัย์ดังกล่ำวต่อ
ประชำชนทัว่ไปและ/หรอืบุคคลเฉพำะเจำะจง แลว้แต่กรณี 
 
1.  รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

 
 
 

 
2.  อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

 
 
 
โดยที ่
 Price 1  คอื  รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Price 0  คอื  รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1  คอื  อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0  คอื  อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 MP  คอื  “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัท” หมำยถงึ มูลค่ำกำรซื้อขำย

หุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิทั หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบรษิัท 
ทีท่ ำกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัยฯ์ในระหว่ำงระยะเวลำ 
7 วนัท ำกำรตดิต่อกนัก่อนวนัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ 

 A3  คอื  จ ำนวนหุน้สำมญัทีไ่ดเ้รยีกช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ เพื่อกำรจองซือ้หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ทีม่สีทิธทิีจ่ะ
แปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรอืใหส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญั 
และ/หรอืก่อนวนัแรกของระยะเวลำกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อก
ใหม่ใดๆ ทีม่สีทิธทิีจ่ะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรอืให้

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

 

Ratio 1  =  Ratio 0 x [    MP (A3 + B3)    ] 
      [ (A3 x MP) + B3X ] 
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สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ  ต่อประชำชนทัว่ไปและ/หรือบุคคล
เฉพำะเจำะจง 

 B3  คอื  จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธขิองหลกัทรพัย์
ใดๆ ซึ่งจะสำมำรถแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรอืให้
สทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัที่จะเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรอื
ประชำชนทัว่ไป และ/หรอืบุคคลเฉพำะเจำะจง แลว้แต่กรณี 

 B3X  คอื  จ ำนวนเงนิที่บรษิทัจะไดร้บัหกัดว้ยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำม)ี จำกกำรออก
หลกัทรพัย์ใดๆ ที่มสีทิธใินกำรแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั
ได้ หรอืให้สทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัที่เสนอขำยให้ผู้ถือหุ้นเดมิ และ/
หรือเสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรอืบุคคลเฉพำะเจำะจง 
รวมกบัเงนิทีจ่ะไดร้บัจำกกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั 

 

(จ) เมื่อบรษิัทจ่ำยเงนิปนัผลเป็นเงนิเกนิกว่ำอตัรำรอ้ยละ 80 ของก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษีเงนิได้ของ
บรษิทั ส ำหรบักำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชใีดๆ นับตัง้แต่วนัทีจ่ดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
จนถงึวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัครัง้สดุทำ้ย 
 
กำรค ำนวณอตัรำรอ้ยละของเงนิปนัผลทีจ่่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้ใหค้ ำนวณโดยน ำเงนิปนัผลทีจ่่ำยออก
จรงิ ในรอบระยะเวลำบญัชใีนแต่ละปีดงักล่ำว หำรด้วยก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษีเงนิได้ของผลกำร
ด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชนีัน้ โดยกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธิ
จะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สำมญัไม่มสีทิธใินกำรรบัเงนิปนัผลนัน้ (วนัแรกทีต่ลำด
หลกัทรพัยฯ์ประกำศขึน้เครื่องหมำย XD) 

  
 รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทัและฐำนของมูลค่ำทีต่รำไว ้ซึง่จะใชเ้ปรยีบเทยีบ ให้ ใช้และมี

ควำมหมำยเช่นเดยีวกบัรำยละเอยีดในขอ้ (ค) ขำ้งตน้ 
ค ำว่ำ “วนัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินเงนิปนัผล 
 
1.  รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 
 
 
 
 
2.  อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 
 
 
 
 โดยที ่

 Price 1  คอื  รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Price 0  คอื  รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1  คอื  อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0  คอื  อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

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

 

Ratio 1  =  Ratio 0 x [         MP        ] 
      [ MP - (D - R) ] 
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 MP  คอื  “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบรษิัท” หมำยถงึ มูลค่ำกำรซื้อขำย
หุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิทั หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบรษิัท 
ทีท่ ำกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัยฯ์ในระหว่ำงระยะเวลำ 
7 วนัท ำกำรตดิต่อกนัก่อนวนัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ 

 D  คอื  เงนิปนัผลต่อหุน้ทีจ่่ำยจรงิแก่ผูถ้อืหุน้ 
 R  คอื  เงนิปนัผลต่อหุน้ ทีจ่ะจ่ำยในอตัรำรอ้ยละ 80 หำกน ำก ำไรสทุธหิลงั

หกัภำษีเงนิไดม้ำค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นทัง้หมดทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิ
ปนัผล 

 

(ฉ) ในกรณีที่มเีหตุกำรณ์ใดๆ อนัท ำให้ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิสยีสทิธแิละผลประโยชน์ใดๆ  อนัพงึ
ได ้โดยทีเ่หตุกำรณ์ใดๆ นัน้ ไม่ไดก้ ำหนดอยู่ในขอ้ (ก) ถงึ (จ) ใหบ้รษิทัพจิำรณำเพื่อก ำหนดกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและ/หรอือตัรำกำรใช้สทิธิใหม่อย่ำงเป็นธรรมและไม่ท ำให้ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธไิด้รบัผลประโยชน์ด้อยไปจำกเดมิ โดยให้ถอืว่ำผลกำรพจิำรณำนัน้เป็นทีสุ่ด 
และให้บรษิัทแจ้งให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบถึงรำยละเอยีดดงักล่ำวด้วยภำยใน 15 วนันับจำก
วนัทีเ่กดิเหตุกำรณ์ทีต่อ้งท ำใหป้รบัสทิธ ิ
 

1.4.2  บรษิทัจะไม่ขยำยอำยุใบส ำคญัแสดงสทิธแิละจะไม่แกไ้ขเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใช้
สทิธเิวน้แต่จะเป็นกำรปรบัสทิธติำมขอ้ 1.4.1 

 
1.4.3  กำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธติำมขอ้ (ก) ถงึ (ฉ) เป็นอสิระต่อกนั 

และจะค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงตำมล ำดบัเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ก่อนหลงัเปรยีบเทยีบกบั “รำคำตลำดของ
หุ้นสำมญัของบรษิัท”  ส ำหรบักรณีที่เหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้พร้อมกนั ให้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลง
เรยีงตำมล ำดบัดงันี้ คอื (ก) -> (จ) -> (ข) -> (ค) -> (ง) และ (ฉ) โดยในแต่ละล ำดบัครัง้ทีค่ ำนวณกำร
เปลีย่นแปลงใหค้งสภำพของรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธเิป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง รำคำตลำด
ของหุ้นสำมญัของบรษิัทซึ่งจะใช้เปรยีบเทยีบ ใหใ้ชแ้ละมคีวำมหมำยเช่นเดยีวกบัรำยละเอยีดในขอ้ 
(ค) ขำ้งตน้ 

 
1.4.4  กำรค ำนวณเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีกำร

เปลีย่นแปลงซึง่ท ำใหร้ำคำกำรใชส้ทิธใิหม่สงูขึน้ และ/หรอือตัรำกำรใชส้ทิธลิดลง เวน้แต่กรณีกำรรวม
หุน้ ในกรณีทีหุ่น้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธติำมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธขิองกำรแสดงควำมจ ำนง
กำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ (ทศนิยม 3 ต ำแหน่งของอตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง) ค ำนวณ
ออกมำเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนัน้ทิ้ง และหำกรำคำกำรใช้สิทธิหลังกำรเปลี่ยนแปลง 
(ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คณูกบัจ ำนวนหุน้สำมญั ในกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธใินรอบนัน้ ค ำนวณ
ไดเ้ป็นเศษของบำท ใหต้ดัเศษของบำททิง้ 

 
1.4.5  ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธจินเป็นผลท ำใหร้ำคำกำรใชส้ทิธใิหม่มรีำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำที่

ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท (Par Value) ก็ให้ใช้รำคำ Par Value เป็นรำคำกำรใช้สิทธิใหม่
ดงักล่ำว เวน้แต่จะเป็นกรณีทีก่ฎหมำยหำ้มมใิหบ้รษิทัออกหุน้ต ่ำกว่ำมูลค่ำทีต่รำไว ้ใหถ้อืเอำมูลค่ำที่
ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิทัเป็นรำคำกำรใชส้ทิธใิหม่ 
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1.4.6 บรษิัทอำจท ำกำรปรบัรำคำกำรใช้สทิธ ิควบคู่กบักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธใิหม่ทดแทนกำรปรบั
อตัรำกำรใชส้ทิธกิไ็ด ้ทัง้นี้ หำกบรษิทัตอ้งออกหุน้รองรบัเพิม่เตมิ บรษิทัตอ้งยื่นมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ที่
อนุมตัใิหอ้อกหุน้รองรบักำรปรบัสทิธนิัน้อย่ำงเพยีงพอต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรบัสทิธ ิจงึจะถอื
ว่ำบรษิทัไดร้บัอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้รองรบั 

 
1.5  การแจ้งเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ หรอืข้อก าหนดสิทธิ 
 

บรษิัทจะด ำเนินกำรแจ้งกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธแิละอตัรำกำรใช้สทิธติำมเงื่อนไขกำรใช้สทิธทิี่ได้
ก ำหนดไวใ้นขอ้ 1.4.1 (ก) ถงึ (ฉ) และกำรเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธนิัน้ ดงันี้  
1) บรษิัทจะด ำเนินกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวให้ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธทิรำบผ่ำนระบบเผยแพร่

ขอ้มูลของตลำดหลกัทรพัย์ฯ (SETSMART / SET Portal) ในทนัท ีหรอืภำยในเวลำ 9.00 น ของวนัที่
อตัรำหรอืรำคำใชส้ทิธมิผีลบงัคบัใช ้

2) บรษิทัจะด ำเนินกำรแจง้ผลกำรเปลีย่นแปลงโดยบอกถงึรำยละเอยีดวธิกีำรค ำนวณและเหตุผลทีต่อ้งมี 
กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. เพื่อแจง้รำคำกำรใชส้ทิธ ิอตัรำกำรใชส้ทิธ ิหรอืขอ้ก ำหนด
สทิธทิีก่ ำหนดขึน้มำใหม่ รวมทัง้ขอ้เทจ็จรงิโดยย่อของสำเหตุทีม่กีำรปรบัสทิธ ิวธิกีำรค ำนวณและวนัทีท่ี่
กำรปรบัสทิธดิงักล่ำวมผีลใช้บงัคบั ภำยใน 15 วนันับตัง้แต่วนัที่มเีหตุให้ต้องด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธ ิหรอืเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธนิัน้  

 
1.6 สถานภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงความจ านงในการ

ใช้สิทธิ 
 

สถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธแิสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ
และวนัก่อนวันที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว อันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิ  ตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธจิะมสีถำนภำพและสทิธเิช่นเดยีวกบัใบส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ไดแ้สดงควำมจ ำนงในกำร
ใชส้ทิธ ิและสถำนภำพจะสิน้สดุลงในวนัทีก่ระทรวงพำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้ อนัเนื่องมำจำก
กำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธขิำ้งตน้แลว้ 
 
ในกรณีที่บรษิัทมกีำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธ ิและ/หรอือตัรำกำรใชส้ทิธใินช่วงที่บรษิทัยงัไม่ไดน้ ำหุ้นสำมญัที่
เกดิจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธเิขำ้จดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย ์ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ด้
ท ำกำรใชส้ทิธแิล้วจะได้รบักำรปรบัสทิธยิ้อนหลงั โดยบรษิัทจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัใหม่เพิม่เติมให้แก่    
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธโิดยเรว็ทีส่ดุตำมจ ำนวนทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิมควรจะไดร้บั หำกรำคำทีไ่ดป้รบั
ใหม่นัน้มผีลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสำมญัส่วนทีเ่พิม่ใหม่อำจได้รบัช้ำกว่ำหุ้นสำมญัที่ได้รบัก่อนหน้ำนี้แล้ว แต่ไม่
เกนิ 15 วนัท ำกำรนับจำกวนัทีม่กีำรปรบัสทิธ ิกรณีระบบใบหุน้ (Scrip System) หรอืไม่เกนิ 7 วนัท ำกำรนับ
จำกวนัทีม่กีำรปรบัสทิธกิรณีระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) 

 
1.7  สถานะของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ 

 
หุน้สำมญัใหม่ทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธจิะมสีทิธแิละไดร้บัผลประโยชน์อนัพงึไดเ้หมอืนหุน้
สำมญัเดมิทีอ่อกและเรยีกช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ของบรษิทัทุกประกำร เมื่อชื่อของผูถ้อืหุน้สำมญัใหม่ทีไ่ดม้ำจำก
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กำรใชส้ทิธปิรำกฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและกระทรวงพำณิชยไ์ดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้
ของบรษิทั 
 

1.8  การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรบัการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิได้ 

 
บรษิทัจะชดใชค้่ำเสยีหำยใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิตำมรำยละเอยีดดงันี้ 
 
1.8.1  บรษิัทจะชดใช้ค่ำเสยีหำยให้เฉพำะผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่มำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธใินวนั

ก ำหนดกำรใช้สทิธ ิซึ่งบรษิัทไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรบักำรใช้สทิธิได้  ยกเว้นในกรณี
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 2.2 

 
1.8.2  กำรชดใช้ค่ำเสยีหำยตำมขอ้ 1.8.1 บรษิัทจะช ำระให้เป็นเชค็ระบุชื่อขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะ และจะ

จดัสง่ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั ภำยใน 14 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิ
 
1.8.3  กำรค ำนวณค่ำเสยีหำยที่บรษิัทจะชดใช้ให้ผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมขอ้ 1.8.1 มสีตูรกำรค ำนวณ

ดงันี้ 
 
 

โดยที ่
 B  คอื จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ไม่สำมำรถจดัให้มีและ/หรอืเพิ่มขึน้ตำมอตัรำกำรใช้

สทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ต่อ 1 หน่วย 
 MP  คอื  รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมัญของบริษัท 7 วันท ำกำร

ตดิต่อกนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธใินแต่ละครัง้ ซึ่งผู้ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธมิำแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธ ิ(รำคำเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักเท่ำกบัมูลค่ำ
กำรซือ้ขำยหุน้ทัง้หมดของบรษิทัหำรดว้ยจ ำนวนหุน้ของบรษิทัทีม่กีำรซือ้
ขำยทัง้หมด) 

 Price  คอื  รำคำกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิหรอืรำคำกำรใชส้ทิธติำมเงื่อนไข
กำรปรบัสทิธิหำกมีกำรปรบัรำคำกำรใช้สทิธแิละ/หรอือตัรำกำรใช้สทิธิ
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 1.4 

 
1.8.4  ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ไม่ใช่สญัชำติไทยที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรใช้สทิธไิด้ โดยมีสำเหตุมำจำก

ขอ้จ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธติำมขอ้ 2. บรษิทัจะไม่ชดใชค้่ำเสยีหำยดงักล่ำว 
 

1.9  ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 
 
บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขออนุญำตให้ตลำดหลกัทรพัย์ฯพิจำรณำรบัใบส ำคัญแสดงสทิธิเป็นหลกัทรพัย์จด
ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ภำยใน 45 วนั นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำย 
 

ค่าเสยีหายต่อใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย = B x [ MP - Price ] 
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1.10 มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัการออกหุ้นเพื่อรองรบัการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2560 ซึง่ไดป้ระชุมเมื่อวนัที ่28 เมษำยน 2560 ไดม้มีตอินุมตักิำรเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัจำก 2,058,749,689 บำท เป็น 3,324,207,633 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหม่
จ ำนวน 1,265,457,944 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท และอนุมตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบั
กำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ครัง้ที ่5 (TFD-W5) เป็นจ ำนวนไม่
เกนิ 407,728,972 หุน้ 
 

1.11  จ านวนหุ้นท่ีรองรบัเมื่อรวมกบัจ านวนหุ้นท่ีจดัสรรไว้ครัง้อ่ืน 
 

1.11.1 จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกเพื่อรองรบักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั
ในครัง้นี้ 

 ไม่เกนิ 407,728,972 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษิทั ครัง้ที ่5 (TFD-W5) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.62 ของจ ำนวนหุน้ทีเ่รยีกช ำระแลว้ทัง้หมด
ของบริษัทภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  รวมจ ำนวนเท่ำกับ 
2,313,644,860 หุ้น ทัง้นี้ เมื่อรวมหุ้นสำมญัที่จดัสรรเพื่อรองรบักำรใชส้ทิธิ TFD-W4 อกีจ ำนวน 
477,825,468 หุ้น ส่งผลให้บรษิัทมีหุ้นรองรบักำรใช้สทิธขิอง TFD-W4 และ TFD-W5 ทัง้หมด
เท่ำกบั 885,554,440 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 38.28 ของจ ำนวนหุน้ทีเ่รยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของ
บรษิทัภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ   

1.11.2  จ ำนวนหุน้ทีจ่ดัสรรเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น 
-  จ านวน 400,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
-  จ านวน 407,728,972 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 
- จ านวน  50,000,000 หุน้ เพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิTFD-W4 
 

1.12  รายละเอียดเก่ียวกบัหุ้นสามญัท่ีรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

1.12.1  ลกัษณะส ำคญัของหุน้ 
 จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกเพื่อรองรบั  :  407,728,972 หุน้ 
 มลูค่ำทีต่รำไว ้ :  1.00 บำทต่อหุน้ 
 รำคำกำรใชส้ทิธ ิ :  3.50 บำทต่อหุน้ เวน้แต่จะมกีำรปรบัสทิธติำม

เงื่อนไขกำรปรบัสทิธ ิ
  
1.12.2  กำรด ำเนินกำรหำกมหีุน้สำมญัทีเ่หลอืจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

ในกรณีทีม่หีุน้สำมญัทีเ่หลอืจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขำยในครัง้นี้ บรษิทัจะ
ด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบยีนหุน้สำมญัทีเ่หลอือยู่ทัง้จ ำนวน 
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1.12.3  ขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้ 
บรษิทัไม่มขีอ้จ ำกดักำรโอนหุน้ของบรษิทั เวน้แต่กำรโอนหุน้นัน้เป็นเหตุใหผู้ถ้อืหุน้ที่มใิช่สญัชำติ
ไทยถอืหุน้ในบรษิทัเกนิกว่ำรอ้ยละ 38 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิทั ทัง้นี้
เป็นไปตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 
 

1.13  วิธีการส่งมอบหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ 
  
 ในกำรใช้สทิธซิื้อหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธใินแต่ละครัง้ ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถเลอืกให้

บรษิทัด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
 
1)  กรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธปิระสงคจ์ะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่ผูถ้อืใบส ำคญั

แสดงสทิธมิบีญัชซีือ้ขำยอยู่  
 
 นำยทะเบยีนของบรษิัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัที่เกดิจำกกำรใช้สทิธฝิำกไว้กบั “บรษิัท ศูนย์รบัฝำก

หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุ้น
สำมัญไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขำยอยู่  ในขณะเดียวกันบริษัท
หลกัทรพัยน์ัน้จะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้สำมญัทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรหุน้ฝำกไว ้และ
ออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ภำยใน 7 วนันับจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธใินแต่ละ
ครัง้ ในกรณีนี้ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญในตลำดหลกัทรพัย์ฯได้ทันทีที่ตลำด
หลกัทรพัยฯ์อนุญำตใหหุ้น้สำมญัท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

 
 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีใ่ชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัเลอืกใหบ้รษิทัด ำเนินกำรตำมขอ้น้ี ชื่อของผูถ้อื

ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ได้รบัจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกบัชื่อเจ้ำของบญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์ที่ผู้ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมญัไว้ในบญัชหีลกัทรพัย์ดงักล่ำว มิฉะนัน้ บรษิัทขอสงวนสทิธทิี่จะ
ด ำเนินกำรออกใบหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ตำมขอ้ 3) แทน 

 
2)  กรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธปิระสงคจ์ะฝำกหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมำชกิเลขที ่600 

เพื่อขำ้พเจำ้  
 
 นำยทะเบยีนของบรษิทัจะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธิฝำกไวก้บัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ 

และศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์จะบนัทึกยอดบญัชจี ำนวนหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ได้รบักำรจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรพัย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิภำยใน 7 วนันับจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้  เมื่อผูท้ีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุ้น
ต้องกำรขำยหุ้น ผู้ที่ได้รบักำรจดัสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจำกบญัชี 600 ดงักล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำน
บรษิทัหลกัทรพัยท์ัว่ไป ซึง่อำจจะมคี่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมทีศ่นูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และ/หรอื 
บรษิัทหลกัทรพัย์นัน้ๆ ก ำหนด ในกรณีนี้ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ไดท้นัททีีต่ลำดหลกัทรพัยฯ์อนุญำตใหหุ้น้สำมญัท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย์ฯ และผู้
ทีไ่ดร้บัจดัสรรหุน้ไดด้ ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำกบญัช ี600 แลว้ 
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3) กรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธปิระสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั โดยใหอ้อกใบหุน้ในนำมของผูถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิ 
 
นำยทะเบยีนของบรษิทัจะด ำเนินกำรจดัสง่มอบใบหุน้สำมญัตำมจ ำนวนที่ใชส้ทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธิ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน      
15 วนันับจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ ในกรณีนี้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้
จะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ได้จนกว่ำจะไดร้บัใบหุน้สำมญั ซึ่งผู้
ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธอิำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกทีหุ่น้สำมญัไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำด
หลกัทรพัยฯ์ 

 
1.14  ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ  
 

บรษิทัจะด ำเนินกำรขออนุญำตน ำหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธเิขำ้ซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ 
 

1.15 การด าเนินการของบริษทัหากไม่สามารถหาตลาดรองให้กบัหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ 
 

เน่ืองจำกหุน้สำมญัของบรษิทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ดงันัน้หุน้สำมญัออกใหม่ทีเ่กดิ
จำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิจะสำมำรถเขำ้ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์ฯได ้ภำยหลงัจำก
บรษิัทด ำเนินกำรจดทะเบยีนหุน้สำมญัใหม่ดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ และตลำดหลกัทรพัยฯ์ อนุญำตให้
หุน้สำมญัดงักล่ำวเขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

 
2.  ข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิและข้อจ ากดัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

2.1  ข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ  
 
บรษิัทไม่มขีอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เว้นแต่กำรโอนเกดิขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบยีนใบส ำคญั
แสดงสทิธเิพื่อพกักำรโอนสทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ21 วนั ก่อนวนัใชส้ทิธิครัง้สุดท้ำย หรอืเป็นกรณีปิด
สมุดทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อก ำหนดสิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึ่งในกรณีนี้บรษิัทจะปิดสมุดทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นระยะเวลำไม่เกนิ 14 วนั
ก่อน (และรวม) วนัประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิตำมรำยละเอยีดทีก่ ำหนดในขอ้ 1.2.3 

 
2.2  ข้อจ ากดัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย 
 

2.2.1  บรษิทัจะไม่ออกหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีม่ใิช่สญัชำตไิทย หำกกำรใชส้ทิธดิงักล่ำว
ท ำใหอ้ตัรำส่วนกำรถอืครองหุน้ของบุคคลที่มใิช่สญัชำตไิทยของบรษิทัมจี ำนวนเกนิกว่ำรอ้ยละ 38 
ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิทั ตำมทีร่ะบุขอ้ 1.12.3 ขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้ โดย
บรษิทัจะไม่ชดเชยค่ำเสยีหำยใดๆ 
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 2.2.2 ในกรณีทีใ่บส ำคญัแสดงสทิธทิีม่กีำรใชส้ทิธใินวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้ใดๆ โดยบุคคลทีม่ใิช่สญัชำติ
ไทยมจี ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัที่อนุญำตให้สำมำรถใช้สทิธซิื้อได้โดยไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดักำร
โอนหุน้ ตำมขอ้ 1.12.3 บรษิทัจะด ำเนินกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธทิีม่ใิช่สญัชำตไิทยตำมล ำดบักำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธทิี่มเีอกสำรและหลกัฐำนครบถ้วน
สมบรูณ์ตำมวธิทีีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 1.3  

 
 2.2.3 หำกขอ้จ ำกดัดงักล่ำวขำ้งตน้ มผีลท ำใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีม่ใิช่สญัชำตไิทยทีไ่ดด้ ำเนินกำรใช้

สทิธติำมวธิกีำรใชส้ทิธใินขอ้ 1.3 โดยครบถว้นไม่สำมำรถใชส้ทิธไิดต้ำมจ ำนวนทีร่ะบุในใบแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั บรษิทัจะอนุญำตใหด้ ำเนินกำรใชส้ทิธเิพยีงสว่นทีไ่ม่ขดัต่อขอ้จ ำกดั
ขำ้งตน้ โดยบรษิทัจะคนืใบส ำคญัแสดงสทิธแิละเงนิทีเ่หลอื ตำมรำคำกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดง
สทิธใินสว่นทีไ่ม่สำมำรถใชส้ทิธไิด ้โดยไม่มดีอกเบีย้ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีม่ใิช่สญัชำตไิทย
ดงักล่ำวทำงไปรษณียล์งทะเบยีนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ 

 
 2.2.4  ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่มใิช่สญัชำติไทยจะไม่ได้รบักำรชดเชยไม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบรษิัท ใน

กรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรใช้สิทธิได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจ ำกัดเรื่องสดัส่วนกำรถือครอง
หลกัทรพัยข์องผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีม่ใิช่สญัชำตไิทย อย่ำงไรกด็ ีใบส ำคญัแสดงสทิธิ ยงัมผีลใช้
ต่อไปจนถงึวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย 

 
3.  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิ 
 

3.1  เหตท่ีุจะด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิ 
 

บรษิัทอำจด ำเนินกำรแกไ้ขเพิม่เติมขอ้ก ำหนดสทิธ ิเมื่อมเีหตุหรอืพบว่ำจะมเีหตุทีท่ ำใหเ้กดิอุปสรรคในกำร
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ โดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกทีป่ระชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
 
1)  กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธเิพื่อใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญตัหิรอืหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในกฎหมำย

ว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวขอ้ง กฎระเบียบ ขอ้บงัคับ ประกำศ หรอื
ค ำสัง่ทีม่ผีลบงัคบัของส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ซึง่มี
ผลใชบ้งัคบั 

2)  กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสทิธใินเรื่องที่จะกระทบต่อสทิธทิี่ไม่ใช่สำระส ำคญัของผู้ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิเช่น กำรแกไ้ขขัน้ตอนในกำรใชส้ทิธทิีไ่ม่ใช่สำระส ำคญั หรอืในเรื่องทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อื
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิหรอืในสว่นซึง่ไม่ท ำใหส้ทิธขิองผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธดิอ้ยลง 

3) กำรปรบัสทิธติำมขอ้ 1.4 
 
กำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดสทิธนิอกจำกกรณีตำมขอ้ 1) 2) และ 3) ขำ้งต้น ต้องได้รบัควำมยนิยอมจำกบรษิทัและ
ไดร้บัมตเิหน็ชอบจำกทีป่ระชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธซิึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตำมรำยละเอยีดทีก่ ำหนดไวใ้น
ขอ้ 3.3 
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3.2  เง่ือนไขการแก้ไขข้อก าหนดสิทธิ 
 
 1)  บรษิทัอำจด ำเนินกำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก ำหนดสทิธ ิถ้ำคณะกรรมกำรบรษิทัไดพ้จิำรณำแลว้เหน็ว่ำอยู่ใน

วสิยัทีบ่รษิทัจะด ำเนินกำรได ้เพื่อลดขอ้จ ำกดัหรอือุปสรรคในกำรด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขหรอืขอ้ก ำหนดที่
ไดก้ ำหนดไวแ้ลว้โดยไม่ท ำใหส้ทิธขิองผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธลิดน้อยลงตำมขอ้ 3.1 

 2)  กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ จะต้องไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์รวมตลอดถงึขอ้ก ำหนดตำมประกำศ ทจ.34/2551 ทีม่ผีลใชบ้งัคบัอยู่ในระยะเวลำนัน้ๆ 

3)  กำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก ำหนดสทิธ ิจะตอ้งไม่เป็นกำรขยำยอำยุใบส ำคญัแสดงสทิธ ิหรอืเปลีย่นแปลงอตัรำ
กำรใชส้ทิธ ิและรำคำในกำรใชส้ทิธ ิ(ยกเวน้เป็นกำรเปลีย่นแปลงตำมขอ้ 1.4 เงื่อนไขกำรปรบัสทิธ)ิ 

4)  บรษิทัจะแจง้กำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก ำหนดสทิธ ิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให ้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 
15 วนันับแต่วนัทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก ำหนดสทิธ ิทัง้นี้ บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ และ
ตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรพัย์ฯ (SETSMART / SET Portal) 
ในทนัทเีมื่อบรษิทัไดก้ำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก ำหนดสทิธ ิ  

 
3.3  กระบวนการหรอืขัน้ตอนในการแก้ไขข้อก าหนดสิทธิ และการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

บรษิทัจะจดัใหม้กีำรประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเพื่อขอมตแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก ำหนดสทิธกิ่อนด ำเนินกำร
แกไ้ขขอ้ก ำหนดสทิธ ิโดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
การเรยีกประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
1) บรษิัทมีสทิธเิรียกประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธไิด้ ไม่ว่ำในเวลำใดๆ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ขอ้ก ำหนดสทิธ ิ

หรอืผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 25 รำย ซึง่ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธริวมกนัแลว้ไม่น้อยกว่ำรอ้ย
ละ 25 ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีค่งเหลอือยู่ ณ ขณะนัน้อำจร่วมกนัเขำ้ชื่อท ำหนังสอื
ขอให้บรษิทัด ำเนินกำรเรยีกประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธไิด ้โดยระบุเหตุผลที่ขอใหเ้รยีกประชุมไวช้ดัเจน
ในหนังสอืดงักล่ำว ทัง้นี้บรษิทัจะด ำเนินกำรใหม้กีำรเรยีกประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธภิำยใน 30 วนั นับ
แต่วนัที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำวมคี ำขอเป็นหนังสอืไปถึงบรษิัทให้เรยีกประชุมผู้ถอืใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิ 

2) ทัง้นี้ บรษิทัจะท ำกำรปิดสมุดทะเบยีนเพื่อก ำหนดสทิธขิองผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมดังกล่ำวเป็นระยะเวลำไม่เกิน 14 วันก่อน (และรวม) วันประชุมผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

3) ในกำรเรยีกประชุมผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธไิม่ว่ำจะเป็นกำรเรยีกประชุมเนื่องจำกผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิด้
ใชส้ทิธริอ้งขอ หรอืคณะกรรมกำรมมีตใิหเ้รยีกประชุม ใหบ้รษิทัจดัท ำหนงัสอืนดัประชุม โดยระบุ สถำนที ่วนั 
เวลำ ผูท้ี่ขอให้เรยีกประชุมและเรื่องทีจ่ะใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำ โดยจดัส่งใหผู้้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธแิต่ละรำย
ตำมรำยชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธใินวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อก ำหนด
สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวัน
ประชุม) ทำงไปรษณียล์งทะเบยีน 

4) ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งมีสทิธิในกำรเข้ำประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ดงักล่ำวจะต้องยื่นหนังสอืมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรอืผู้ที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริม่กำร
ประชุม 
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องคป์ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
5) ในกำรประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธจิะต้องประกอบดว้ยผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธิ และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะ

มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย และถือใบส ำคญัแสดงสทิธิรวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วย
ทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีค่งเหลอือยู่ ณ ขณะนัน้ จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

6) ในกรณีทีป่รำกฏว่ำกำรประชุมครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ว 45 นำท ียงัมผีู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธเิขำ้ร่วม
ประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ใหถ้อืว่ำกำรประชุมเป็นอนัระงบัไป หำกกำรประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ
นัน้เป็นกำรเรยีกนัดโดยมตคิณะกรรมกำรบรษิัทให้นัดประชุมใหม่ภำยใน 30 วนันับจำกวนัที่ก ำหนดเป็นวนั
ประชุมครัง้แรก โดยให้บรษิัทด ำเนินกำรจดัส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัที่ก ำหนดเป็นวนัประชุมครัง้ใหม่ และในกำรประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่ำจะต้องครบ
องคป์ระชุม ในกรณีผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีกประชุม จะไม่มกีำรเรยีกประชุมใหม่ 

 

ประธานการประชุม 
7) ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จดัขึ้นโดยบริษัท ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลที่ ได้รบั

มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบรษิัท ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในกรณีที่     
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นผูจ้ดัประชุม ประธำนในทีป่ระชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธลิง
มตเิหน็ชอบคดัเลอืก นอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรหรอืบุคคลทีป่ระธำนกรรมกำรมอบหมำย โดยทัง้สอง
กรณี ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมมสีทิธอิอกเสยีงชีข้ำด 

 

การออกเสยีงลงคะแนน 
8) ในกำรออกเสยีงลงคะแนนให้ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธมิคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดง

สทิธทิีถ่อือยู่ โดยใบส ำคญัแสดงสทิธหินึ่งหน่วยมหีนึ่งเสยีง  
9) ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่มสี่วนได้เสยีในขอ้พจิำรณำอนัใดซึง่ที่ประชุมจะพจิำรณำและลงมต ิไม่มสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนนในขอ้พจิำรณำนัน้ๆ 
 

มตทิีป่ระชุม 
10) มตทิีป่ระชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนหน่วยของ

ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีค่งเหลอือยู่ ณ ขณะนัน้ ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
11) มตใิดๆ ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิดล้งมตไิปแลว้นัน้ ใหถ้อืว่ำมผีลผูกพนัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ

ทุกรำย ไม่ว่ำผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธนิัน้จะไดเ้ขำ้ร่วมประชุมหรอืไม่กต็ำม 
 

อืน่ๆ 
12) บรษิัทจะด ำเนินกำรจดัท ำและบนัทกึรำยงำนกำรประชุมทุกครัง้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรยีกประชุมโดยบรษิัทหรอื  

ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิกต็ำม และจะเกบ็รกัษำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไว้ที่ส ำนักงำนใหญ่ของบรษิัท 
รำยงำนกำรประชุมที่ได้ลงลำยมือชื่อโดยประธำนให้ถือเป็นหลกัฐำนอนัสมบูรณ์ของกิจกำรทัง้หลำยที่ได้
ประชุมกนันัน้ และใหถ้อืว่ำกำรประชุมและมตทิัง้หลำยไดก้ระท ำโดยถูกต้อง 

13) ในกำรประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกบรษิทั และที่ปรกึษำกฎหมำยของ
บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อแสดงควำมคดิเหน็หรอืใหค้ ำอธิบำยในทีป่ระชุมผู้
ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธไิด ้
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14) บรษิัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธติามมติที่ประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธภิายใน 3 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัทีท่ี่ประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธไิดล้งมต ิและบรษิทัจะแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนด
สทิธ ิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที่มีการประชุมนัน้ ทัง้นี้ 
บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิและตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาด
หลกัทรพัย์ฯ (SETSMART / SET Portal) ในทนัทีเมื่อบรษิัทได้ทราบมติที่ประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ

15) บรษิทัจะเป็นผูช้ ำระค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิัง้สิน้ 
16) ในกำรลงมตใิดๆ เกีย่วกบักำรประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธนิี้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธอิำจท ำควำมตกลงกนั

เป็นลำยลกัษณ์อกัษร แทนกำรประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อลงมติใดๆ ดงักล่ำวได้ แต่ทัง้นี้จะต้อง
ปรำกฏว่ำผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งมีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธินับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 2 ของ
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธ ิมมีตเิหน็ชอบและลงลำยมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนในมตดิงักล่ำว ใน
หนงัสอืฉบบัเดยีวกนัหรอืหลำยฉบบักไ็ด ้และสง่มอบใหบ้รษิทัเป็นผูเ้กบ็รกัษำไว ้
 
ทัง้นี้ มติดงักล่ำวมผีลใชบ้งัคบัและผูกพนับรษิัทและผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธทิุกรำย นับแต่วนัที่บรษิัท
ไดร้บัมอบหนงัสอืดงักล่ำว 
 

4. ผลบงัคบัข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ 
 
ขอ้ก ำหนดสทิธนิี้จะมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธไิปจนถงึวนัหมดอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดย
ขอ้ก ำหนดสทิธนิี้จะใชบ้งัคบัและตคีวำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมขีอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนดสทิธนิี้ขดัหรอืแย้ง
กบักฎหมำย หรอืประกำศใดๆ ทีม่ผีลใชบ้งัคบัตำมกฎหมำยกบัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิใหใ้ชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรอื
ประกำศดงักล่ำวบงัคบักบัใบส ำคญัแสดงสทิธแิทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสทิธเิฉพำะในส่วนที่ขดัหรอืแย้งกนันัน้   
บริษัทขอรบัรองว่ำจะปฏิบตัิตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขของขอ้ก ำหนดสทิธนิี้โดยเคร่งครดั จงึได้ลงนำมไว้เป็น
หลกัฐำน 
 
 
 
 

ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
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