
 

 
 
 

 
 
 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมญั 

บริษทั ผำแดงอินดัสทรี จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที่ 1 (“PDI-W1”) 
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ 

ของบริษัท ผำแดงอนิดัสทรี จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที่ 1 (“PDI-W1”) 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ผำแดงอินดสัทรี จ  ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (“PDI-W1”) 
จ ำนวนไม่เกิน 75,333,333 หน่วย ออกโดยบริษทั ผำแดงอินดสัทรี จ  ำกัด (มหำชน) ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561        
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 24 เมษำยน 2561  

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บสิทธิตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิทุกประกำร และให้ถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำงๆ  
ในขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแลว้ ทั้งน้ี ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิไว ้ณ ส ำนักงำนใหญ่
ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพ่ือให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิและสัญญำต่ำงๆ ไดใ้นวนัและเวลำ 
ท ำกำรของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ค ำจ ำกดัควำม 

ค ำและข้อควำมต่ำงๆ ท่ีใช้อยู่ในข้อก ำหนดสิทธิ ให้มีควำมหมำยดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ก ำหนดสิทธิ หมำยถึง ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ผำแดงอินดสัทรี จ  ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1  
(“PDI-W1”) (รวมถึงท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ผำแดงอินดสัทรี จ  ำกดั (มหำชน) 
คร้ังท่ี 1  (“PDI-W1”) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ใบท่ีออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือใช้แทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ บริษทั ผำแดงอินดสัทรี จ  ำกดั (มหำชน) 

บริษทั หรือ  หมำยถึง บริษทั ผำแดงอินดสัทรี จ  ำกดั (มหำชน) 
ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

   

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั และให้รวมถึงผูถื้อใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั 

วนัท ำกำร หมำยถึง วนัที่ธนำคำรพำณิชยเ์ปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงไม่ใช่วนัเสำร์หรือ
วนัอำทิตย ์หรือวนัอ่ืนใดท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศให้เป็นวนัหยุดของ
ธนำคำรพำณิชย ์

ประกำศ ทจ. 34/2551 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง กำรขออนุญำตและ  
กำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออก
ใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ (รวมถึงท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ส ำนกังำน ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
ตลำดหลกัทรัพย ์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ หมำยถึง บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำร หมำยถึง บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนของบริษทัในกำรรับ แจง้ควำมจ ำนงใน 
ใชสิ้ทธิ                          กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง วนัที่ 15 พฤษภำคม 2561  
วนัใชสิ้ทธิ หมำยถึง ใหมี้ควำมหมำยตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.1 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย หมำยถึง ใหมี้ควำมหมำยตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.1 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ 
ระยะเวลำกำรแจง้ควำม หมำยถึง ใหมี้ควำมหมำยตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.2 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ  
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ    
    

 1.  รำยละเอยีดเกีย่วกบัใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 บริษทัจะออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ จ ำนวนไม่เกิน 75,333,333 หน่วย จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัเดิมของบริษทั 
โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขำยดงัต่อไปน้ี  

1.1 ลกัษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษทั ผำแดงอินดสัทรี จ  ำกดั (มหำชน)  
ท่ีอยู่ผู้เสนอขำย อำคำรซีทีไอทำวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขท่ี 191/18-25 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย 

 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02-695-9499 โทรสำร  02-695-9495 

ช่ือ   ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ผำแดงอินดสัทรี จ  ำกดั (มหำชน)  คร้ังท่ี 1 
(“PDI-W1”)  

ชนิดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้
จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขำย 

ไม่เกิน 75,333,333 หน่วย 

จ ำนวนหุ้นสำมัญทีส่ ำรองเพื่อรองรับ
กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 75,333,333 หุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ ำนวน
หุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั จ ำนวน 226,000,000 หุน้ 

วิธีกำรจัดสรร จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในอตัรำส่วนหุ้นสำมญัเดิม 3 หุ้น 
ต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิในกำรไดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นในคร้ังน้ี (Record Date) ในวนัท่ี      
3 พฤษภำคม 2561   

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย หน่วยละ 0 บำท  

อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 3  ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
วันที่ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดง
สิทธิ 

วนัที่ 15 พฤษภำคม 2561  

อตัรำกำรใช้สิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีกำรปรับ
อตัรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ ตำมท่ีจะก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิและเง่ือนไข
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

รำคำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะเท่ำกบั 33.00 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 
10.00 บำท) (อำจเปล่ียนแปลงในภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ไดใ้นวนัท่ี 15 ของเดือน
พฤษภำคม และ พฤศจิกำยนแต่ละปี ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยก ำหนดวนัใช้
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สิทธิคร้ังแรกคือ วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2561 และวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดทำ้ย       
จะตรงกับวนัท่ีใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ             
ซ่ึงตรงกับวนัท่ี 14  พฤษภำคม 2564 ในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิดงักล่ำวตรงกับวนัหยุดท ำกำร          
ของบริษทั ให้เล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิเป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิคร้ังนั้น  อน่ึง ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยจะตอ้งไม่น้อยกว่ำ 
15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิดงักล่ำว  

วันส้ินสุดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษทัจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์
ตลำดรองของหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำร
ใช้สิทธิ 

บริษัทจะน ำหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำย      
ในคร้ังน้ี เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ 

วิธีกำรและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2 
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 1. หุ้นสำมญัใหม่ท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีจะมีสิทธิและไดรั้บ

ผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสำมัญเดิมท่ีออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำของบริษัท            
ทุกประกำร โดยสิทธิใดๆ ท่ีจะไดรั้บจำกกำรเป็นผูถื้อหุ้นสำมญัจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญั
แสดงสิทธิ จะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยบ์นัทึกเพ่ิมจ ำนวนหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
ระบบ  

2. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้เน่ืองจำกกำรออกและเสนอใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  

1) ดำ้นกำรลดลงของสัดส่วนผูถื้อหุน้ (Control Dilution)  

สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ = 1 – [Qo / (Qo+Qw)]  

โดยท่ี Qo = จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีมีอยูเ่ดิม 226,000,000 หุน้                          

          Qw = จ ำนวนหุน้สำมญัใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

                    ทั้งจ  ำนวน ซ่ึงเท่ำกบั 75,333,333 หุน้  

ดงันั้น = 1 – [226,000,000 / (226,000,000+75,333,333)] = 25.00%  

ผลกระทบดำ้นรำคำ Control Dilution ในกรณีท่ีมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทมีกำรใช้สิทธิทั้งจ  ำนวน ผูถื้อหุ้นจะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบดำ้นกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น เน่ืองจำกเป็นกำรออกและเสนอขำยให้แก่     
ผูถื้อหุ้นเดิม ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นครบถ้วน          
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิม ทั้ งจ  ำนวนจะมีผลกระทบต่อ            
ผูถื้อหุน้เดิมประมำณ 25.00% 

2) ดำ้นกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)  

สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของรำคำ = [(Po-Pn) x Qw] /[(Qo+ Qw) x Po] 

 โดยท่ี Po = รำคำปิดตลำดถวัเฉล่ียถ่วงนำ้หนกั 7 วนัท ำกำรก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำร 

                    บริษทัคร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัที่ 7 มีนำคม 2561 (คือ วนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ 2561 

                    ถึงวนัที่ 6 มีนำคม 2561) ซ่ึงเท่ำกบัหุน้ละ 26.90 บำท 
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            Pn = รำคำใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม 

                     เท่ำกบั 33.00 บำทต่อหุน้ 

ดงันั้น Price Dilution  

       = [(Po - Pn) x Qw] / [(Qo+ Qw) x Po] 

        = [(26.90–33.00)x75,333,333]/[(226,000,000+75,333,333)x26.90] 

        = -5.67%  

ผลกระทบดำ้น Price Dilution  

ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม หำกมีกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีทั้งจ  ำนวนแลว้ จะไม่มีผลกระทบดำ้นกำรลดลงของรำคำ 
(Price Dilution)  

3) ดำ้นกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) 

สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร = (EPSo-EPSn)/EPSo 

โดยท่ี ก ำไรสุทธิ = 905,278,294 บำท ( ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560) 

EPSo = ก ำไรสุทธิ / Qo 

= 905,278,294 / 226,000,000 

= 4.0057 

EPSn = ก ำไรสุทธิ / (Qo + Qw) 

= 905,278,294 / (226,000,000+75,333,333) 

= 3.0042 

ดงันั้น 

EPS Dilution = (4.0057 – 3.0042) / 4.0057 

= 25.00% 

ผลกระทบดำ้น EPS Dilution 

ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม หำกมีกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีทั้งจ  ำนวนแลว้ จะมีผลกระทบดำ้นกำรลดลงของส่วนแบ่ง
ก ำไร (EPS Dilution) เท่ำกบั 25.00% 

 

1.2 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 

1.2.1  วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ  

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท่ี 15 ของเดือนพฤษภำคม 
และ พฤศจิกำยน ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะตรงกบัวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2561 
และวนัใช้สิทธิคร้ังสุดทำ้ยจะตรงกับวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุครบ 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงตรงกับวนัท่ี               
14  พฤษภำคม 2564  ในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิดงักล่ำวตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของบริษทั ใหเ้ล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิเป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ย
ก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังนั้น อน่ึง ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยจะตอ้งไม่น้อยกว่ำ 15 วนั ก่อนวนัใช้
สิทธิดงักล่ำว 
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1.2.2  ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สำมญัของบริษทั ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00 น.ในทุกวนัท ำกำรของบริษทั  ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัใช้สิทธิ                     
ในแต่ละคร้ัง (ต่อไปน้ีเรียกว่ำ “ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ยกเวน้ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ             
คร้ังสุดทำ้ย  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิภำยใน 15 วนัก่อนวนัก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย (ต่อไปน้ี
เรียกวำ่ “ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย”)  

ทั้งน้ี บริษทัจะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย จะมีกำร
ปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย และตลำดหลกัทรัพย ์จะท ำกำรข้ึนเคร่ืองหมำย SP 
เพ่ือหำ้มกำรซ้ือขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิเพ่ือพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรใหเ้ล่ือนวนัปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้) 

กำรแจ้งข่ำวเก่ียวกับระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  วนัก ำหนดใช้สิทธิ อตัรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ  
พร้อมทั้งสถำนท่ีใช้สิทธิ ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ อย่ำงน้อย 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ         
ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ส ำหรับวนัใช้สิทธิคร้ังสุดทำ้ย บริษทัจะส่งรำยละเอียดดงักล่ำวให้กับผูถื้อใบส ำคญั 
แสดงสิทธิ ตำมรำยช่ือท่ีปรำกฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนคร้ังสุดทำ้ยทำงไปรษณียล์งทะเบียน  

1.2.3 นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั   
 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

โทรศพัท ์02-009-9000  โทรสำร 02-009-9991 
Website: http://www.set.or.th/tsd   

นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงในสมุดทะเบียน        
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือและนำมสกุล สัญชำติ และท่ีอยู่ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และรำยละเอียดอ่ืนๆ       
ท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั จะก ำหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกัน บริษทัจะถือว่ำขอ้มูลท่ีปรำกฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ดงันั้นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหน้ำท่ีในกำรแจง้ขอเปล่ียนแปลง หรือแก้ไข
ขอ้ผดิพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบนัทึกสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อนำยทะเบียนโดยตรง 

ทั้ งน้ี บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวให้แก่               
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยโ์ดยเร็ว และแจ้งให้
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั  

1.2.4 ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงและสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ 
บริษทัไดแ้ต่งตั้งให ้“บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)” ท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั ในกำรรับแจง้ควำม

จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิและรับช ำระเงินค่ำจองซ้ือหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยในกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถติดต่อตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมรำยละเอียด ดงัน้ี 

  บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)   
ท่ีอยู ่132 อำคำรสินธร ทำวเวอร์ 1 ชั้น 3 
ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ 10330  

  โทรศพัท ์02-205-7000 ต่อ 2311, 2310, 2305 หรือ 2300 
โทรสำร  02-205-7171 

https://www.set.or.th/tsd
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงสถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ บริษทัจะแจง้รำยละเอียดใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ทรำบผำ่นระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป 

1.2.5 วิธีกำรใช้สิทธิ  

(1) กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั ในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีตนถืออยู่ทั้งหมดหรือ บำงส่วนก็ได ้ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ    
ท่ีเหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภำยในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย บริษทัจะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว และใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลง
โดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ ทั้งน้ี บริษทัจะไม่มีกำรเรียกใชสิ้ทธิก่อนก ำหนด 

(2) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถติดต่อขอรับแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได้ท่ีบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หรือดำวโหลดจำก     
เวบ็ไซดข์องบริษทั http://www.padaeng.com ไดใ้นระหวำ่งระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

ในกรณีท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุน้ (Scriptless System) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งกำร
ใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอถอนหลักทรัพย์จำกบัญชีสมำชิกผูฝ้ำกหลักทรัพย์          
โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพย ์ท่ีท  ำหน้ำท่ีเป็นนำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ (Broker)  ของตน และ Broker    
จะด ำเนินกำรแจง้กับบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“TSD”) เพื่อขอถอนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ โดยจะออกเป็นใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิส ำหรับน ำไปใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรยื่น     
ใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญักบับริษทัหรือตวัแทน  เพ่ือด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุไวต่้อไป 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจะตอ้งปฏิบติั
ตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตำม
ขอ้บังคบัหรือกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีใช้บังคบัเก่ียวกับกำรใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัดว้ย โดยด ำเนินกำรและ     
ส่งเอกสำรดงัต่อไปน้ี 

(2.1) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัท่ีไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้น
แลว้ทุกรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษทั และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

(2.2) ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบท่ีตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด  

ท่ีระบุว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นมีสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีระบุอยู่ใน   
ใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั 

(2.3) หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิ 

 (ก.)  บุคคลสัญชำติไทย 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนซ่ึงยงัไม่หมดอำยุ พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง กรณีบตัร
ประจ ำตวัประชำชนท่ีมีอำยุตลอดชีพ ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนบำ้นเพ่ิมเติม พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง 

(ข.) บุคคลท่ีมิใช่สัญชำติไทย 

 ส ำเนำหนงัสือเดินทำงซ่ึงยงัไม่หมดอำย ุพร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

http://www.padaeng.com/
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(ค.) นิติบุคคลในประเทศ 

ส ำเนำหนงัสือรับรองบริษทัท่ีออกโดยกระทรวงพำณิชยไ์ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัก ำหนดกำร
ใชสิ้ทธิ พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยมีผูมี้อ  ำนำจลงนำมและประทบัตรำส ำคญัของ
นิติบุคคล (ถำ้มี)  และแนบเอกสำรหลกัฐำนของผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม (ก) หรือ 
(ข) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง (ยกเว้นกรณีท่ีบริษัท ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือบริษทั ผูฝ้ำกหลกัทรัพยก์ับบริษทั ศูนยรั์บฝำก 
เป็นผูโ้อน/ผูรั้บโอน ไม่ตอ้งส่งหลกัฐำนดงักล่ำว) 

(ง.) นิติบุคคลต่ำงประเทศ 

ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตั้ งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือ
รับรองท่ีออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัก ำหนดใชสิ้ทธิ ซ่ึงรับรองโดย Notary Public พร้อม
รับรองส ำเนำถูกตอ้ง และเอกสำรหลกัฐำนของผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม (ก) หรือ (ข) 
แลว้แต่กรณี พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(2.4) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิท่ีระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด โดยวธีิหน่ึงวธีิใด ดงัน้ี 

(ก.) โอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกช่ือบญัชี “บริษทั ผำแดงอินดสัทรี จ  ำกดั (มหำชน)”   
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) สำขำสีลม บญัชีสะสมทรัพย ์ เลขท่ีบญัชี                  
118-081880-7  โดยแนบหลกัฐำนกำรโอนเงิน 

(ข.) ช ำระเช็คบุคคล ตัว๋แลกเงิน (ดร๊ำฟท์) หรือเช็คธนำคำร (แคชเชียร์เช็ค)  ท่ีสำมำรถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตส ำนักหักบัญชีกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 2 วนัท ำกำร โดย      
ขีดคร่อมส่ังจ่ำย “บริษทั ผำแดงอินดสัทรี จ  ำกดั (มหำชน)”  ทั้งน้ี กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สำมญัดงักล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัสำมำรถเรียกเก็บเงินจ ำนวนดงักล่ำวไดแ้ลว้
เท่ำนั้ น หำกเรียกเก็บเ งินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ท่ีมิได้เ กิดจำกบริษัท ให้ถือว่ำ                   
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว และบริษทัตกลงให้
ถือเป็นกำรยกเลิกกำรขอใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น แต่ทั้งน้ีไม่เป็นกำรตดัสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นสำมญัในคร้ังต่อไป เวน้แต่เป็นกำรยกเลิกกำรใช้สิทธิในคร้ังสุดท้ำยให้ถือว่ำ         
หมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวอีกต่อไป  

หมำยเหตุ : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจะเป็นผูรั้บภำระค่ำใช้จ่ำย
ทำงภำษีและ/หรืออำกรแสตมป์ทั้งหมด (ถำ้มี) ตำมบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎำกร    
ว่ำด้วยหมวดอำกรแสตมป์ หรือขอ้บงัคับ หรือกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบงัคบัใช ้   
ในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถำ้มี) 

(3) จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้น โดยอตัรำ
กำรใชสิ้ทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยต่อหน่ึงหุน้สำมญั เวน้แต่จะมีกำรปรับสิทธิ 

(4) จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีจะออกให้เม่ือมีกำรใช้สิทธินั้น จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ        
ซ่ึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดช้ ำระตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีกำรใชสิ้ทธิ
นั้ น โดยบริษัท จะออกหุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือ         
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ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิคูณดว้ยอตัรำกำรใชสิ้ทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัรำกำร
ใชสิ้ทธิแลว้ท ำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดงักล่ำว บริษทัจะไม่น ำเศษดงักล่ำวมำคิดค ำนวณ และ 
จะช ำระเงินส่วนท่ีเหลือจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวคืนให้แก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 10 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังโดยไม่มีดอกเบ้ีย 

ในกรณีท่ีตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเกณฑก์ำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ
ตำมท่ีระบุในเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ทิ้ง 

(5)             หำกบริษทั และ/หรือตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ไดรั้บหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือ    
ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั  
หรือบริษทัตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสำมญันั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือปิดอำกรแสตมป์ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตำมขอ้บงัคบั
หรือกฎหมำยต่ำงๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท ำกำรแกไ้ขเพ่ือให้เป็นไปตำมขั้นตอนและเง่ือนไข
กำรใชสิ้ทธิ ภำยในก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังนั้น ๆ มิฉะนั้นแลว้บริษทัจะถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิในคร้ังนั้นส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ และบริษทัจะจดัส่งเงินท่ีไดรั้บและใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 10 วนั
ท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยไม่มีดอกเบ้ียไม่วำ่ในกรณีใดๆ  

ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถว้น บริษทัสงวนสิทธิท่ีจะด ำเนินกำร
ประกำรใดประกำรหน่ึงต่อไปน้ี ตำมท่ีบริษทัเห็นสมควร  

(5.1) ถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังนั้นส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ หรือ 

(5.2) ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีจองซ้ือมีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนท่ีจะไดรั้บตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ 
ซ่ึงบริษทัไดรั้บช ำระไวจ้ริงตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะนั้น หรือ 

(5.3)     ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ช ำระเงินเพ่ิมเติมตำมจ ำนวน            
ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยในวนัก ำหนดใช้สิทธิ  หำกบริษัทไม่ได้รับเงินครบตำม
จ ำนวนในกำรใชสิ้ทธิภำยในระยะเวลำดงักล่ำว บริษทัจะถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ
ในคร้ังนั้นส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 

ในกรณีตำมขอ้ (5.1) และ (5.3) ขำ้งตน้ บริษทัจะคืนเงินท่ีไดรั้บไวแ้ละใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ซ่ึงบริษทัถือว่ำไม่มีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวให้กบัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 10 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยไม่มีกำรค ำนวณดอกเบ้ีย 
ไม่วำ่ในกรณีใดๆ ทั้งน้ี ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว
ยงัมีผลใชไ้ดต่้อไปจนถึงวนัก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย หรือ 

 ในกรณีตำมขอ้ (5.2) บริษทัจะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ พร้อมเงินส่วน
ท่ีเหลือ (ถำ้มี) ในกรณีท่ีบริษทัถือว่ำมีกำรใชสิ้ทธิเพียงบำงส่วนคืนให้กบัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 
10 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยจะไม่มีกำรค ำนวณดอกเบ้ียไม่วำ่ในกรณีใดๆ 
อยำ่งไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ียงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวยงัมีผลใชต่้อไปจนถึงวนัก ำหนดใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทำ้ย 
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(6)             เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนง
กำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั กล่ำวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั และช ำระเงินค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญัถูกตอ้งและครบถว้น
สมบูรณ์ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดรั้บควำมยินยอมเป็น
หนงัสือจำกบริษทั 

(7)             เม่ือพน้ก ำหนดวนัใช้สิทธิคร้ังสุดทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขของกำร 
ใช้สิทธิท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้น ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ 
และ  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอี้กเม่ือพน้ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

(8)             ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนท่ีประสงคจ์ะใช้
สิทธิบริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิจะส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิใบใหม่โดยมี
จ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว หำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
นั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 10  วนัท ำกำรนับจำกวนัครบก ำหนดกำร       
ใชสิ้ทธินั้น ๆ และจะท ำกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิใบเก่ำ 

(9)             บริษทัจะยืน่ขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ของบริษทั ต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุ้นสำมญั
ท่ีออกใหม่ส ำหรับกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังภำยใน 14 วนั นับจำกวนัใชสิ้ทธิ และบริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุ้น
ครบตำมจ ำนวนท่ีมีกำรใชสิ้ทธิแลว้ นอกจำกน้ี บริษทัจะด ำเนินกำรจดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ   
ท่ีไดใ้ชสิ้ทธินั้นเขำ้เป็นผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีค ำนวณ
ไดจ้ำกกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น 

(10) ในกรณีท่ีหุ้นสำมญัท่ีส ำรองไวเ้พ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิมีไม่เพียงพอ บริษทัจะด ำเนินกำรชดใชค่้ำเสียหำย   
ท่ีเกิดข้ึนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้อยำ่งไรก็ตำม บริษทัจะไม่ชดใชค่้ำเสียหำย
ให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดเ้น่ืองจำกกำรถูกจ ำกดัสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น   
ท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั ถึงแมว้ำ่จะมีหุน้สำมญัเพียงพอก็ตำม 

 (11) ใหค้ณะกรรมกำรบริษทั  หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูพิ้จำรณำขอ้ก ำหนด 
เง่ือนไขอ่ืนและรำยละเอียดอ่ืนๆ หรือเหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิทั้งดำ้น
รำคำและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรค ำนวณท่ีเหมำะสม เม่ือมีเหตุกำรณ์ตำมท่ีประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด ทั้งน้ี หำกมีกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งขอมติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำร
บริษทัจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตำมกฎระเบียบต่อไป 

 
2. กำรจัดสรรและกำรส่งมอบ 

2.1 วิธีกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 บริษทัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัเดิมท่ีมีรำยช่ือปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 3 พฤษภำคม 
2561 ในอตัรำส่วน 3 หุน้สำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมลูค่ำ 

2.2 วิธีกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 บริษัทจะด ำเนินกำรให้ ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย์ เป็นนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะด ำเนินกำรส่งมอบ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ตำมวธีิท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุน  
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 3. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพือ่รองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษทัจะชดใชค่้ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดงัน้ี 

3.1 บริษทัจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ต่อเม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดม้ำแสดงควำมจ ำนงท่ีจะใช้
สิทธิในแต่ละคร้ัง และปฎิบติัถูกตอ้งครบถว้นตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว ้และบริษทัไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิไดอ้ยำ่งครบถว้นโดยค่ำเสียหำยท่ีบริษทัจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิขำ้งตน้ สำมำรถค ำนวณไดด้งัน้ี 
 

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B X [MP – EP] 

  โดยท่ี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพ่ิมข้ึนได้  ตำมอัตรำกำรใช้สิทธิ            
ท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน ต่อ 1 หน่วย 

MP คือ รำคำปิดของหุ้นสำมญัของบริษทัในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังซ่ึงผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิมำแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ  

EP คือ รำคำกำรใช้สิทธิ หรือรำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ตำม
เง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 

3.2  กำรชดใชค่้ำเสียหำยขำ้งตน้ บริษทัจะช ำระใหเ้ป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะและจะจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 
10 วนัท ำกำร นับจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง โดยไม่มีดอกเบ้ีย หำกบริษทัไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซ้ือหุ้นดงักล่ำวให้แก่      
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดภ้ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว บริษทัจะช ำระดอกเบ้ียให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี 
โดยค ำนวณจำกค่ำเสียหำยนบัจำกวนัท่ีพน้ก ำหนดระยะเวลำ 10 วนัท ำกำรดงักล่ำวจนถึงวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงินคืนแลว้ 
อยำ่งไรก็ดี ไม่วำ่ในกรณีใดๆ หำกไดมี้กำรส่งเช็คคืนเงินค่ำเสียหำยดงักล่ำวทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยู่ท่ีระบุในแบบแสดงควำม
จ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บคืนเงินค่ำเสียหำยแลว้โดยชอบ และผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียหรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญั แต่ไม่สำมำรถจองซ้ือไดเ้น่ืองจำก
อตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนท่ีมิใช่สัญชำติไทยในขณะนั้นเกินกวำ่จ ำนวนร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั
ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้สำมญั ในกรณีเช่นน้ี บริษทัจะไม่ชดใชค่้ำเสียหำย หรือ ด ำเนินกำรอ่ืนใดให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทย และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิคนท่ีมิใช่สัญชำติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือเรียกร้องให้บริษทัชดใช้
ใดๆ ทั้งส้ิน อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมีผลใชต่้อไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย หำก ณ วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยยงัไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เน่ืองจำกอตัรำส่วนกำรถือหุ้นของคนท่ีมิใช่สัญชำติไทยในขณะนั้นเกินกว่ำ
จ ำนวนท่ีระบุไวใ้นขอ้จ ำกัดกำรโอนหุ้นสำมญั ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่
สัญชำติไทยดงักล่ำว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษทั และบริษทัจะไม่ด ำเนินกำรชดใชค่้ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน  
 
4. เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ       
เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ให้
นอ้ยไปกวำ่เดิม 
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1) เ ม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงมูล ค่ำ ท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท  อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น                         
ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทันทีนับตั้งแต่วนัท่ีไดมี้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ี     
ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทั 

ก. รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Price 1 = 
Price 0    x    [Par 1] 

[Par 0] 

ข. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    [Par 0] 

[Par 1] 

โดยท่ี  

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Par 1 คือ มลูค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปล่ียนแปลง 
Par 0 คือ มลูค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

2) เม่ือบริษทัไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกดัในรำคำสุทธิต่อหุ้น
ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ค ำนวณไดต้ ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั" 

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิ     
ในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่      
ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issues) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัจะไดรั้บจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั    
หกัดว้ยค่ำใชจ่้ำย หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ทั้งหมด  

“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั” หมำยถึง มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมญัของบริษทัทั้งหมดหำรดว้ยจ ำนวนหุ้น
สำมญัของบริษทัท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยใ์นระหว่ำงระยะเวลำ 7 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำรซ้ือขำยของ
ตลำดหลกัทรัพย)์ ติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

 “วนัที่ใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีข้ึน
เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัท่ีออกใหม่ ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคล      
ในวงจ ำกดัแลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” เน่ืองจำกหุ้นสำมญัไม่มีกำรซ้ือขำยในช่วงเวลำดงักล่ำว 
บริษทัจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยติุธรรมเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

“รำคำยติุธรรม” หมำยถึง รำคำท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบ 
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อน่ึง ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัพร้อมกนัมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีตอ้งจองซ้ือดว้ยกนัให้ใชร้ำคำ
เสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำสุทธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีกำรเสนอขำยดงักล่ำวไม่อยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไข
ท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกันให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยท่ีต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั”            
มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนั้น 

ก. รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

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

[MP(A + B)] 

ข. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

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

[(A x MP) + BY] 
โดยท่ี  

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” 
A คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น

เพ่ือสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขำย
หุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่บุคคล      
ในวงจ ำกดัแลว้แต่กรณี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ทั้งกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขำย
ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

BY คือ จ ำนวนเงินที่ไดรั้บหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำย (ถำ้มี) จำกหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ทั้งกำรเสนอขำย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

3) เม่ือบริษทัเสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกดั โดยท่ี
หลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้น
สำมญั (เช่นหุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั) โดยท่ีรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพื่อ
รองรับสิทธิดงักล่ำวต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” 

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกที่ผูซ้ื้อหุน้สำมญัไม่ไดรั้บสิทธิกำรจอง
ซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ขำ้งตน้ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั 
(วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมำย XR หรือ XW) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right  Issues) และ/หรือวนัแรก
ของกำรเสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือ      
หุ้นสำมญั กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด      
แลว้แต่กรณี 
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“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินท่ีบริษัทจะได้รับจำกกำรขำย
หลั ก ท รั พ ย์ ท่ี ใ ห้ สิ ท ธิ ท่ี จ ะ แ ป ล ง ส ภ ำพ  ห รื อ เ ป ล่ี ย น เ ป็ น หุ้ น ส ำ มัญห รื อ ใ ห้ สิ ท ธิ ใ น ก ำ ร ซ้ื อ หุ้ น ส ำ มัญ 
หักดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรออกหลกัทรัพยน์ั้น รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจำกกำรแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั 
หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญันั้น หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธินั้น 

 “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุน้สำมญัของบริษทั” ใหใ้ชแ้ละมีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ 2) ขำ้งตน้ 

“วนัที่ใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิ 
ท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิม และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือ
ใหสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

ก. รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

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

[MP(A + B)] 

ข. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

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

[(A x MP) + BY] 
โดยท่ี  

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น

เพ่ือสิทธิในกำรจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็น
หุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ 
วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือ
เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะ
แปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัตำมท่ีเสนอขำย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจ ำกดั 

BY คือ จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บหักดว้ยค่ำใชจ่้ำย (ถำ้มี) จำกกำรออกหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะ
แปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั ส ำหรับกำร
เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอ 
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ขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด รวมกับเงินท่ีจะไดรั้บจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ หรือ
เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั 

4) เม่ือบริษทัจ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและ
อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกที่ผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่มีสิทธิรับหุน้ปันผล (วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมำย XD) 

ก. รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี  

Price 1 = 
Price 0    x    A 

                     [A + B] 

ข. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    [A + B] 

A 
โดยท่ี  

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
A คือ จ ำนวนหุน้สำมญั ท่ีไดเ้รียกช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นสำมญั

เพื่อสิทธิในกำรรับหุน้ปันผล 
B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 

 
5) เม่ือบริษทัจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัหลงัหักภำษีเงินได ้ 

นิติบุคคลและเงินส ำรองตำมกฎหมำย ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ  ในระหว่ำงอำยุของใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ทั้งน้ี กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่มี
สิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XD) 

อตัรำร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ำยให้กับผูถื้อหุ้นค ำนวณโดยน ำเงินปันผลท่ีจ่ำยออกจริงจำกผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละรอบ
ระยะเวลำบญัชี หำรดว้ยก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัหลงัหักภำษีเงินไดข้องผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะ
บญัชีปีเดียวกนั โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่ำยออกจริงดงักล่ำว ใหร้วมถึงเงินปันผลท่ีจ่ำยระหวำ่งกำลในแต่ละรอบบญัชีดงักล่ำวดว้ย 

วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยข้ึ์น
เคร่ืองหมำย XD) 

ก.  รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี  

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

[MP] 

ข.  อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    [MP] 

[MP - (D – R) 
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โดยท่ี  

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” 
D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ำยแก่ผูถื้อหุน้ 
R คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ำยในอตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของ

บริษทัหลงัหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินส ำรองตำมกฎหมำย หำรดว้ยจ ำนวน
หุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” ใหใ้ชแ้ละมีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ 2) 

6) ในกรณี ท่ี มี เ ห ตุก ำ ร ณ์ ใดๆอันท ำ ให้ ผู ้ ถื อ ใบส ำคัญแสดง สิท ธิ เ สี ย สิท ธิ และผลประโยชน์ อันพึ ง ได้โ ดย ท่ี 
เหตุกำรณ์ใดๆนั้นไม่ไดก้ ำหนดอยู่ในขอ้ 1) – 5) บริษทัจะพิจำรณำเพ่ือก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและ/หรือ
อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ (หรือปรับจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนอตัรำกำรใชสิ้ทธิ) อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำให้สิทธิ
ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวำ่เดิม ทั้งน้ีให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็นท่ีสุด โดยบริษทัจะแจง้ตลำดหลกัทรัพยใ์ห้
ทรำบโดยเร็ว รวมทั้งแจง้ให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั นับจำกวนัท่ีมีเหตุให้ตอ้งด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้
สิทธิ หรือผลกำรพิจำรณำเป็นท่ีสุด พร้อมทั้งปิดประกำศขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีไดรั้บกำรแกไ้ข ณ ท่ีท  ำกำรส ำนักงำนใหญ่ของ
บริษทั 

7)   กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมขอ้ 1) ถึงขอ้ 6) เป็นอิสระต่อกนั ส ำหรับในกรณีท่ี
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดข้ึนพร้อมกนั ให้ค  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเรียงล ำดบัดงัน้ีคือ ขอ้ 1)  5)  4)  2)  3)  6)      
โดยในแต่ละล ำดับคร้ังท่ีค  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม              
3 ต ำแหน่ง 

บริษทัจะด ำเนินกำรแจง้ผลกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1) ถึงขอ้ 6) โดยบอกถึงรำยละเอียด
วิธีกำรค ำนวณและเหตุผลท่ีต้องมีกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของ
ตลำดหลกัทรัพย ์โดยทนัที หรือก่อนวนัท่ีอตัรำหรือรำคำใชสิ้ทธิแปลงสภำพมีผลบงัคบั” และแจง้ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. และ
ตลำดหลกัทรัพยภ์ำยใน 15 วนันบัจำกวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใชต่้อกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ  

8) บริษัทจะไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงรำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิเวน้แต่จะมีกำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ รวมทั้ ง            
จะไม่ขยำยอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

9) กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ จะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงซ่ึงท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่
สูงข้ึนและ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิลดลงเวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ และจะใชร้ำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 
3 ต ำแหน่ง) คูณกบัจ ำนวนหุ้นสำมญั (จ ำนวนหุ้นสำมญัค ำนวณได้จำกอตัรำกำรใช้สิทธิใหม่ คูณกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ เม่ือค ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้ออกมำเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ส่วนในกรณีท่ีกำร
เปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวมีผลท ำใหร้ำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่มีรำคำซ่ึงต ่ำกว่ำมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของบริษทั
ก็ใหใ้ชม้ลูค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทัเป็นรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ 
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10) บริษทัอำจท ำกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิควบคู่กบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิก็ได ้ทั้งน้ี 
หำกบริษทัตอ้งออกหุ้นรองรับเพ่ิมเติม บริษทัตอ้งยื่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัให้ออกหุ้นรองรับกำรปรับสิทธินั้นอย่ำง
เพียงพอต่อส ำนกังำน ก.ล.ต.ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือวำ่บริษทัไดรั้บอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้รองรับ 

 
5. กำรแก้ไขเพิม่เติมสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

5.1 กำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4 ขำ้งตน้ และกำรแกไ้ขในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้หรือ
ท่ีตอ้งด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกำรแก้ไขในส่วนท่ีไม่ใช่สำระส ำคัญซ่ึงกำรแก้ไขเพ่ิมเติมน้ีจะตอ้งไม่ขดัต่อ
บทบญัญติัหรือหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง 
กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั หรือค ำส่ังท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกำศ หรือขอ้บงัคบัของส ำนักงำน ก .ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้งให้
บริษทักระท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

5.2 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมขอ้ 5.1 ต้องไดรั้บควำมยินยอมจำกบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

5.3 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำในกรณีใด จะต้องไม่ขัดหรือแยง้กับขอ้ก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551 หรือ
กฎเกณฑใ์ดของส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทั้งท่ีจะเพ่ิมเติมภำยหลงัท่ีบริษทัไดรั้บอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอ
ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

5.4 ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอให้แกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิในเร่ือง อตัรำกำร
ใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิ และอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้เป็นกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ และ
ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยและเป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ทั้งน้ีบริษทัจะด ำเนินกำรแจง้ไปยงัผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำยถึงกำรเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิดงักล่ำวและจะจดัส่ง

ขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเม่ือไดรั้บกำรร้องขอภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บกำรร้องขอเป็น
หนงัสือจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ อีกทั้งจะด ำเนินกำรแจง้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่ำว เป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบ
ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้น และบริษทัจะด ำเนินกำรแจง้กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ
ผำ่นระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรัพย ์ในวนัเดียวกนั 

6. สถำนภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่ำงวันท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

สถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอยูร่ะหว่ำงวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้สดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ และวนัก่อนวนัท่ี
กระทรวงพำณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแล้ว อันเน่ืองมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจะมีสถำนภำพและสิทธิ
เช่นเดียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ และสถำนภำพจะส้ินสุดลงในวนัท่ีกระทรวงพำณิชยไ์ด้รับ            
จดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้อนัเน่ืองมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิขำ้งตน้แลว้ 

ในกรณีท่ีบริษทัมีกำรปรับรำคำใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ไดน้ ำหุน้สำมญัท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดท้  ำกำรใชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บกำรปรับสิทธิ
ยอ้นหลงั โดยบริษทัจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตำมจ ำนวนท่ีผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บหำกรำคำและอตัรำกำรใช้สิทธิท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบงัคบัใช ้โดยหุ้นสำมญัส่วนเพ่ิมอำจไดรั้บช้ำกว่ำหุ้น
สำมญัท่ีไดรั้บก่อนหนำ้น้ีแลว้ แต่ไม่เกิน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่มีกำรปรับสิทธิ 
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7. สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ท่ีเกดิจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุน้สำมญัท่ีออกตำมกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุ้นสำมญัเดิม
ของบริษทัท่ีออกไปก่อนหน้ำน้ีแลว้ รวมทั้งสิทธิในกำรรับเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีนับแต่วนัท่ี      
นำยทะเบียนหุ้นสำมญัของบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทั และ
กระทรวงพำณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ หำกบริษทัไดป้ระกำศวนัก ำหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่
ผูถื้อหุน้ก่อนวนัท่ีบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขำยในคร้ังน้ีเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั  
ท่ีกระทรวงพำณิชยรั์บจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนนั้น 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีกำรปรับสิทธิ และบริษทัตอ้งออกหุน้สำมญัรองรับเพ่ิมเติม บริษทัจะด ำเนินกำรยืน่มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติั
ใหอ้อกหุน้สำมญัรองรับเพ่ิมเติมต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยเร็ว 

 
8. รำยละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นออกใหม่เพือ่รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 ลกัษณะส ำคัญของหุ้น 

จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั
เดิมของบริษทั 

:  ไม่เกิน 75,333,333 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัเดิมของบริษัท
ในคร้ังน้ี 

มลูค่ำท่ีตรำไว ้ :  หุน้ละ 10.00 บำท  

รำคำกำรใชสิ้ทธิ :  33.00 บำทต่อหุ้น เวน้แต่จะมีกำรปรับรำคำใช้สิทธิ ซ่ึงเป็นไป
ตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 

       เน่ืองจำกหุน้สำมญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ดงันั้นหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เน่ืองจำกกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถเข้ำท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยไ์ดภ้ำยหลงัจำกท่ีบริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนหุ้นสำมญัใหม่
ดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ลว้ โดยบริษทัจะด ำเนินกำรยืน่ขออนุญำตน ำหุน้สำมญัท่ีออกใหม่จำกกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของใบส ำคญั
แสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลำดหลกัทรัพยโ์ดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วนั นับจำกวนัใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี 
เพ่ือให้หุ้นสำมญัดงักล่ำวสำมำรถท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุ้นสำมญัเดิมของบริษทั และในกรณีท่ีบริษทัมีหุ้น
สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย บริษทัจะน ำเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำต่อไปตำมล ำดบั  
 
9. กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่ 

ในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีใช้
สิทธิซ้ือหุน้สำมญั สำมำรถเลือกใหบ้ริษทัด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 
1)    ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นประสงคจ์ะขอรับใบหุ้นสำมัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนำมของ   

ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย์ จะส่งมอบใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีใช้สิทธิแก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ ตำมช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับจำกวนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 
แต่ละคร้ัง ในกรณีน้ี ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ จะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิใน             
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ตลำดหลกัทรัพยไ์ดจ้นกว่ำจะไดรั้บใบหุ้น ซ่ึงอำจจะไดรั้บภำยหลงัจำกท่ีหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิไดรั้บอนุญำตให้เขำ้ท ำกำร     
ซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์

2)    ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้นสำมญั แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริกำรของ 
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝำกหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพย ์
ซ่ึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซ้ือขำยหลักทรัพยอ์ยู่ ในกรณีน้ี ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำร       
ใชสิ้ทธิฝำกไวก้บั "บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือผูฝ้ำก" และศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวน
หุ้นสำมญัท่ีบริษัทหลักทรัพยน์ั้ นฝำกหุ้นสำมญัอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้ นก็จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญ               
ท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุน้ฝำกไวแ้ละออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำรนับจำก
วนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ในกรณีน้ี ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นสำมญัจะสำมำรถขำยหุ้นสำมญัท่ีเกิด
จำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิท ำกำรซ้ือขำยได ้                    
ในตลำดหลกัทรัพย ์ 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเลือกใหบ้ริษทัด ำเนินกำรตำมขอ้ 2. ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุน้ จะตอ้งตรงกบัช่ือเจำ้ของบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝำกหุ้นสำมญัไวใ้น
บญัชีหลกัทรัพยด์งักล่ำว มิฉะนั้นแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้น
ตำมขอ้ 1) แทน 

3)    ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของ       
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝำกหุ้นสำมญัไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมำชิกเลขท่ี 
600  ในกรณีน้ี บริษทัจะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิฝำกไวก้บัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์และศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะ
บนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญั ตำมจ ำนวนท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บกำรจดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมำชิกเลขท่ี 600 
และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นภำยใน 7 วนัท ำกำร นับจำกวนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ
ในแต่ละคร้ัง เม่ือผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นตอ้งกำรขำยหุ้น ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นตอ้งถอนหุ้นออกจำกบญัชี 600 ดงักล่ำว โดยตอ้ง
ติดต่อผำ่นบริษทัหลกัทรัพยท์ัว่ไป ซ่ึงอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์และ/หรือ บริษทัหลกัทรัพย์
นั้ นๆ ก ำหนด ดังนั้ น ในกรณีน้ี ผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นท่ีได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ี               
ตลำดหลกัทรัพยอ์นุญำตให้หุ้นของบริษทัท ำกำรซ้ือขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์และผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นไดด้  ำเนินกำรถอนหุ้นออก
จำกบญัชี 600 ดงักล่ำวแลว้  
 
10. ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

10.1 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษทัไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  เวน้แต่กำรโอนเกิดข้ึนในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือ
พกักำรโอนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย และตลำดหลกัทรัพยจ์ะท ำกำรข้ึนเคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซ้ือ
ขำย) ล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยุด
ท ำกำรของตลำดหลกัทรัพยใ์หเ้ล่ือนวนัปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้)  
10.2 บุคคลท่ีมิใช่สัญชำติไทย 

10.2.1) บริษทัจะไม่ออกหุ้นสำมญัให้แก่ผูใ้ชสิ้ทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทย ซ่ึงไดด้  ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิจนท ำให้
สัดส่วนกำรถือหุน้ของคนท่ีมิใช่สัญชำติไทยมีจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 49 ตำมท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั หรือตำมสัดส่วนท่ีอำจมีกำร
แกไ้ขในขอ้บงัคบัของบริษทัในอนำคต 
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10.2.2) ในกรณีท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีกำรใชสิ้ทธิ ณ วนัใชสิ้ทธิ มีจ  ำนวนมำกกว่ำจ ำนวน
หุน้สำมญัท่ีอนุญำตให้ซ้ือไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดักำรโอนหุ้น เร่ืองสัดส่วนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องผูถื้อหุ้นใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
มิใช่สัญชำติไทย บริษทัจะด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทย ตำมล ำดบักำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิท่ีครบถว้นสมบูรณ์ตำมขอ้ก ำหนดใน
กำรใชสิ้ทธิในคร้ังน้ี 

10.2.3) หำกข้อจ ำกัดกำรโอนดังกล่ำวขำ้งตน้ มีผลท ำให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่
สัญชำติไทยท่ีไดด้  ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมวิธีกำรใชสิ้ทธิ ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมจ ำนวนท่ีระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สำมญั ไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษทัจะด ำเนินกำรคืนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และเงินท่ีเหลือตำมรำคำ
ใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ให้แก่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยดังกล่ำว ทำงไปรษณียล์งทะเบียน ภำยใน 10 วนัท ำกำร นับจำกวนั
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ 

10.2.4) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยจะไม่ไดรั้บกำรชดเชย ไม่ว่ำรูปแบบใด
จำกบริษทั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรใชสิ้ทธิได ้โดยมีสำเหตุมำจำกขอ้จ ำกดัเร่ืองสัดส่วนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทย 

10.2.5) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยไม่สำมำรถใชสิ้ทธิแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมญั อันเน่ืองมำจำกข้อจ ำกัดกำรโอนตำมท่ีกล่ำวในข้อ 10.2.1) ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวจะยงัคงสำมำรถท่ีจะ
ด ำเนินกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ียงัไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้โดยให้ด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมวิธีกำรใชสิ้ทธิ ในระยะเวลำ
กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในคร้ังต่อๆ ไป จนถึงวนัใช้สิทธิคร้ังสุดทำ้ย ตรำบเท่ำท่ีกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวไม่มีผลท ำให้ขดัต่อ
ขอ้จ ำกดักำรโอนหุ้นของบริษทั ทั้งน้ี ในกรณี ณ วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ    
ท่ีมิใช่สัญชำติไทยยงัไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้เน่ืองจำกอตัรำส่วนกำรถือหุ้นของคนท่ีมิใช่สัญชำติไทยในขณะนั้นเกินกว่ำจ ำนวนท่ีระบุไว้
ขอ้จ ำกดักำรโอนหุ้นสำมญั ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยดงักล่ำว  
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษทั และบริษทัจะไม่ด ำเนินกำรชดใชค่้ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

 

11. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย 

       ไม่มีกำรก ำหนดรำคำของใบส ำคญัแสดงสิทธิ เน่ืองจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวเป็นกำรออกโดยไม่คิดมลูค่ำ 
 

12. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

กำรเรียกและ/หรือ กำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใหเ้ป็นไปตำมวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 
12.1   บริษทัตอ้งเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในกำรด ำเนินกำรใดอย่ำงหน่ึงโดยเร็ว ภำยใน 30 วนันับแต่เกิด

เหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ี 

(ก) หำกมีกำรเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำโดยบริษทัหรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีก ำหนดไว้
ในขอ้ 12.2 หรือ 

(ข) หำกมีเหตุกำรณ์ซ่ึงบริษทัเห็นว่ำ อำจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนัยส ำคญั หรือ
ควำมสำมำรถของบริษทัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 
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12.2 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแลว้บำงส่วน รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วย
ทั้งหมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแลว้บำงส่วน ณ ขณะนั้น อำจร่วมกันเขำ้ช่ือท ำหนังสือ    
ร้องขอใหบ้ริษทัด ำเนินกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้โดยระบุเหตุผลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจน
ในหนังสือดงักล่ำว แต่หำกบริษทัไม่ด ำเนินกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำ 30 วนันับจำกวนัท่ี
ไดรั้บกำรร้องขอจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ รวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวน
หน่วยทั้งหมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแลว้บำงส่วน ณ ขณะนั้น สำมำรถเรียกประชุม         
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดเ้อง โดยถือว่ำเป็นกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงเป็นทำงกำรเสมือนว่ำบริษทัเรียก
ประชุม 

12.3 ในกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่วำ่จะเป็นกำรประชุมเน่ืองจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือ
ใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดท ำหนังสือนัดประชุม ระบุ 
สถำนท่ี วนั เวลำ ผูท่ี้ขอใหเ้รียกประชุม และเร่ืองท่ีจะพิจำรณำในท่ีประชุม และจดัส่งใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ช้
สิทธิหรือใช้สิทธิไปแลว้บำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยช่ือ และท่ีอยู่ท่ีปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ       
เพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนกำรประชุม 

12.4 ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแลว้บำงส่วนซ่ึงมีสิทธิ     
เขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้โดยผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิดงักล่ำวจะตอ้งจดัท ำหนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีบริษทัก ำหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธำน        
ท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธำนท่ีประชุมมอบหมำยก่อนเร่ิมกำรประชุม 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้
ใชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนของบริษทั ท่ีมีช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ ขณะนั้น โดยไม่รวมถึง   
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีส่วนไดเ้สียซ่ึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจำรณำขอ้นั้น 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีส่วนไดเ้สียตำมขอ้น้ี หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในเร่ือง
ท่ีท่ีประชุมพิจำรณำลงมติ 

12.5   ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีถืออยู่โดย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง 

12.6  ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัข้ึนโดยบริษทั ให้ประธำนกรรมกำรบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม ในกรณี ท่ีประธำนกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรไม่เขำ้ร่วม ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเขำ้ร่วมกำรประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีมำ
เขำ้ร่วมประชุมท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนท่ีประชุมอำจจะมำจำกบุคคลท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือกก็ได ้
โดยท่ีทั้งสองกรณี ประธำนท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขำด 

12.7  องคป์ระชุมในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิ
ไปแลว้บำงส่วน และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะมำประชุมรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ำ 25 รำย หรือ ไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวน      
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน ซ่ึงถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
50 ของจ ำนวนหน่วยทั้งหมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ และ/หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนจึงจะครบองค์
ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินั้น 

12.8  ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่กำรประชุมคร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ 45 นำที ยงัมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุมยงัไม่ครบ
เป็นองคป์ระชุมให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอนัระงบัไป หำกกำรเรียกประชุมเป็นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำรบริษทัให้นัด
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ประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั แต่ไม่เกินกว่ำใน 14 วนันับจำกวนัก ำหนดประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ในคร้ังแรก และให้บริษทัด ำเนินกำรจดัส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำย ตำมรำยละเอียดและ
วิธีกำรท่ีระไวข้ำ้งตน้ ในกำรประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม กล่ำวคือ มีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ       
มำประชุม จะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีกำรเรียก
ประชุมใหม่ 

12.9   มติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิและ/หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน ณ ขณะนั้น ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

12.10 มติใด ๆ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นั้น ให้ถือว่ำมีผลผูกพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำยไม่ว่ำ      
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นจะไดเ้ขำ้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่ก็ตำม 

12.11 บริษทัจะด ำเนินกำรจดัท ำและบนัทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบนัทึกดงักล่ำวไวท่ี้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั รำยงำน
ประชุมท่ีไดล้งลำยมือช่ือโดยประธำนท่ีประชุมให้ถือเป็นหลกัฐำนอนัสมบูรณ์ของกิจกำรทั้งหลำยท่ีไดป้ระชุมกนันั้น และ
จดัส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวให้แก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ละส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วนั นับจำก        
วนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

12.12 ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทั และท่ีปรึกษำทำงกำร เงินหรือท่ีปรึกษำ
ทำงกฎหมำยของบริษทัมีสิทธิท่ีจะเข้ำร่วมประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิเพ่ือแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค  ำอธิบำยใน         
ท่ีประชุมผูถื้อในส ำคญัแสดงสิทธิได ้

12.13 บริษทัจะเป็นผูช้  ำระค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมด 

12.14 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือลงมติตำมท่ีก ำหนดไวข้ำ้งตน้ บริษทัอำจขอให้ผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิท ำควำมตกลงกนัเป็นมติโดยกำรท ำหนงัสือแทนกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือลงมติในเร่ืองดงักล่ำวได ้
โดยมติดงักล่ำวจะตอ้งมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีซ่ึงถือใบส ำคญัสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ช้สิทธินับรวมกนัได้
ทั้งหมดเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีบริษทัออกในคร้ังน้ีเฉพำะ    
ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิลงลำยมือช่ือใหค้วำมเห็นชอบไวเ้ป็นหลกัฐำนในหนงัสือฉบบัเดียวกนัหรือหลำยฉบบัก็ไดแ้ละส่งมอบให้
นำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูเ้ก็บรักษำไว ้

ทั้งน้ี มติดงักล่ำวจะมีผลใชบ้งัคบัและผกูพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำยนับแต่วนัท่ีไดส่้งมอบหนังสือดงักล่ำวให้แก่  
นำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

12.15 บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิตำมมติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินับตั้งแต่วนัท่ีประชุมเพ่ือลงมติ และบริษทั
จะด ำเนินกำรแจง้ไปยงัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำยถึงกำรเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิดงักล่ำว และจะจดัส่งขอ้ก ำหนด
สิทธิท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเม่ือไดรั้บกำรร้องขอภำยใน 15 (สิบห้ำ) วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บกำร
ร้องขอเป็นหนังสือจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ อีกทั้งจะแจง้กำรแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น และบริษทัจะด ำเนินกำรแจง้กำรเปล่ียนแปลง
ดงักล่ำวใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผำ่นระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรัพยใ์นวนัเดียวกนั 
 

13. กำรแก้ไขเพิม่เติมสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

กำรแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุนท่ี ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑใ์ดๆ ของส ำนักงำน ก.ล.ต. รวมทั้งท่ีจะมีเพ่ิมเติมภำยหลงัท่ีบริษทัออกและเสนอขำยใบส ำคญั
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แสดงสิทธิในคร้ังน้ี ทั้งน้ี ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ/หรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอให้แก้ไขขอ้ก ำหนดสิทธิ      
ในเร่ืองอตัรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ เวน้แต่จะเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ รวมทั้งผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ         
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอใหข้ยำยอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยบริษทัจะแจง้ไปยงัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำย
ถึงกำรเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิดงักล่ำว และจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเม่ือไดรั้บ
กำรร้องขอภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และบริษทัจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิ        
ท่ีเปล่ียนแปลงดงักล่ำวใหแ้ก่ตลำดหลกัทรัพยภ์ำยในวนัท ำกำรถดัไป และส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั  

 
14. ผลบังคับของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ขอ้ก ำหนดสิทธิฉบบัน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย โดยขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี
จะใชบ้งัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย กำรตีควำมและผลของขอ้ก ำหนดสิทธิฉบบัน้ีให้เป็นไปตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำยไทย และ
หำกมีขอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีขดัหรือแยง้กบักฎหมำยหรือประกำศใดๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบัตำมกฎหมำยกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ใหใ้ชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักล่ำวบงัคบักบัใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนท่ีขดัแยง้
กนันั้น 

 ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

          บริษทั ผำแดงอินดสัทรีจ ำกดั (มหำชน) 

 

   -  ลงนำม  - 
             ………………………………  ประธำนกรรมกำร 

                      (นำยอำสำ สำรสิน) 

 

   -  ลงนำม  - 

             .................................................  กรรมกำรผูจ้ดักำร 

               (นำยฟรำนซิส แวนเบลเลน) 
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Checklist warrant-RO 
ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้

ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  บริษัท ผำแดงอนิดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)   
  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัท่ีมีหนำ้ท่ีตำมมำตรำ 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 
 

รำยละเอยีดของ warrant   
 - ช่ือ warrant  (ถำ้มี) ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ผำแดงอินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1  
          
 - เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรำยช่ือ ณ วนัท่ี  3 พฤษภำคม 2561  
 - วนัท่ีเสนอขำย warrant  15 พฤษภำคม 2561 - วนัส้ินสุดอำย ุwarrant 14 พฤษภำคม 2564  
 - จ ำนวน warrant ท่ีเสนอขำย ไม่เกิน 75,333,333 หน่วย  - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย  14 พฤษภำคม 2564  
 - รำคำท่ีเสนอขำย  0.00 บำท   - จ ำนวนหุน้รองรับ ไม่เกิน 75,333,333 หุน้ 
 - อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1 Warrant ต่อ 1 หุน้  - รำคำใชสิ้ทธิ 33.00 บำท 
 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 

1. ลกัษณะของ warrant   

 1.1 สดัส่วนจ ำนวนหุน้รองรับต่อจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั2 เท่ำกบั 
   50%  

 ขอ้ก ำหนดสิทธิ 
warrant  
ขอ้ 1 หนำ้ 2 

                                                 
1
  ใหร้ะบุ  N/A หำกเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สำมำรถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วธีิกำรค ำนวณสดัส่วนจ ำนวนหุน้รองรับ :  
((จ ำนวนหุน้รองรับ warrant ท่ีเสนอขำยในคร้ังน้ี) + (จ ำนวนหุน้รองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขำย 

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                        (จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจ ำนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืน 

ท่ีบริษทั จะเสนอขำยควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 
 * เฉพำะจ ำนวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อน่ึง หำกในกำรประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้

ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับกำรปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภำพท่ีเสนอขำยในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุ้นมีมติในวำระอ่ืนใดท่ีอำจท ำให้จ  ำนวนหุ้นรองรับ 
outstanding ท่ีจะตอ้งน ำมำค ำนวณเพ่ิมข้ึน เช่น กำรจ่ำยเงินปันผลเกินกวำ่ท่ีก ำหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีกำรปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภำพท่ีเสนอขำย
ในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งน ำหุ้นรองรับท่ีอำจเพ่ิมข้ึนดงักล่ำวมำรวมค ำนวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุน้กูแ้ปลงสภำพ 
            ESOP = กำรเสนอขำยหลกัทรัพยแ์ก่กรรมกำรหรือพนกังำนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนเก่ียวกบักำร
เสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตอ่กรรมกำรหรือพนกังำน 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

  > 50% เฉพำะเป็นกำรออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี  
ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจำกส ำนกังำนก่อนกำรเสนอขำย  ตำมหนงัสือท่ี ___ลงวนัท่ี _____ 
 (1) บริษทัอยูใ่นภำวะท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมช่วยเหลือ 
ทำงกำรเงิน 
 (2) เพ่ือประโยชนใ์นกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีของบริษทั  
 (3) กรณีท่ีมีเหตจุ ำเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัและผู ้
ถือหุน้โดยรวม  

  

 1.2 มีอำยแุน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2561)  ขอ้ก ำหนดสิทธิ 
warrant ขอ้ 1 
หนำ้ 2 

 1.3 ก ำหนดรำคำ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิไวอ้ยำ่งแน่นอน  ขอ้ก ำหนดสิทธิ 
warrant ขอ้ 1 
หนำ้ 2 

 1.4 มีระยะเวลำใหแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ≥ 15 วนั 
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ3 

 ขอ้ก ำหนดสิทธิ 
warrant ขอ้ 1 
หนำ้ 2 และขอ้ 
1.2.2 หนำ้ 5 

 1.5 ก ำหนดใหมี้กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภำยในอำย ุwarrant  ขอ้ก ำหนดสิทธิ 
warrant ขอ้ 
1.2.5 (2) หนำ้ 6 
และขอ้ 1.2.5 (7) 
หนำ้ 9 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถอืหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยำ่งนอ้ย ดงัน้ี   

 2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 
  - รำคำหรืออตัรำท่ีคำดวำ่จะเป็นรำคำหรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิ 
  - ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ  
 - วนัส้ินสุดของกำรใชสิ้ทธิ  
 - เหตใุหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพ่ือรองรับกำรปรับสิทธิ 
              - อ่ืน ๆ (ถำ้มี) ระบุ ________ 

 หนงัสือเชิญ
ประชุมสำมญัผู ้
ถือหุ้น ประจ ำปี 
2561 (ส่ิงท่ีส่ง
มำดว้ย ล ำดบัท่ี 
5) โดยหนงัสือ
นดัประชุม
สำมญัผูถื้อหุ้น
ดงักล่ำว (วำระท่ี 
10 หนำ้ 11 ได้

                                                 
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 
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ระบุถึงกำร
อนุมติัให้
คณะกรรมกำร
บริษทั หรือ
กรรมกำรผูมี้
อ  ำนำจท ำกำร
แทนบริษทั หรือ 
บุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำร
บริษทั หรือ
กรรมกำรผูมี้
อ  ำนำจท ำกำร
แทนบริษทั เป็น
ผูมี้อ  ำนำจ
พิจำรณำและ
ก ำหนด แกไ้ข
เพ่ิมเติม และ
เปล่ียนแปลง
เง่ือนไข
รำยละเอียด
ต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรจดัสรร
หุ้นและอ ำนำจ
ในกำรลงนำม
เอกสำรใดๆท่ี
เก่ียวขอ้ง  

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

 หนงัสือเชิญ
ประชุมสำมญัผู ้
ถือหุ้น ประจ ำปี 
2561 (ส่ิงท่ีส่ง
มำดว้ย ล ำดบัท่ี 
5) หนำ้ 2 ถึง 3 

                                                 
4
  Price dilution  = รำคำตลำดก่อนเสนอขำย  – รำคำตลำดหลงัเสนอขำย 

     รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 
  โดยรำคำตลำดหลงัเสนอขำย = (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย x จ  ำนวนหุน้ paid-up) + (รำคำใชสิ้ทธิ x จ ำนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี)   
                              จ  ำนวนหุน้ paid-up + จ ำนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถอืหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยำ่งนอ้ย ดงัน้ี (ถำ้มี)   
 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หำกมีกำรใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ (ต่อ) 
 (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

 หนงัสือเชิญ
ประชุมสำมญัผู ้
ถือหุ้น ประจ ำปี 
2561 (ส่ิงท่ีส่ง
มำดว้ย ล ำดบัท่ี 
5) หนำ้ 2 ถึง 3 

 2.3 วธีิกำรจดัสรรwarrant   หนงัสือเชิญ
ประชุมสำมญัผู ้
ถือหุ้น ประจ ำปี 
2561 (ส่ิงท่ีส่ง
มำดว้ย ล ำดบัท่ี 
5) หนำ้ 1 

 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถำ้มี) ระบุ _________________________________   
3. มตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นและอำยุมต ิ   
 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหอ้อกหุน้รองรับอยำ่งเพียงพอ    รำยงำนกำร

ประชุมสำมญัผู ้
ถือหุ้น ประจ ำปี 
2561 (วำระท่ี 10 
หนำ้ 27) 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขำย warrant แลว้เสร็จภำยใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุน้อนุมติัเม่ือวนัท่ี  24 เมษำยน 2561) 

 รำยงำนกำร
ประชุมสำมญัผู ้
ถือหุ้น ประจ ำปี 
2561 (วำระท่ี 10 
หนำ้ 27) 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรำยกำรอยำ่งนอ้ย ดงัน้ี   
 4.1 รำยละเอียดของ warrant โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 (1) อำยขุอง warrant  ระบุ  3   ปี 

 ขอ้ก ำหนดสิทธิ 
warrant ขอ้ 1.1 

                                                 
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขำย - Earning per share หลงัเสนอขำย 
        Earning per share ก่อนเสนอขำย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขำย   = ก ำไรสุทธิ / จ ำนวนหุน้ paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขำย  = ก ำไรสุทธิ / (จ ำนวนหุน้ paid-up + จ ำนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี) 
6  Control dilution  =                          จ ำนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี     
            จ ำนวนหุน้ paid-up + จ ำนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี 
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 (2) รำคำเสนอขำย warrant และรำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 
 (3) อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 
 (4) วธีิกำรใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทำ้ยของ 
แต่ละไตรมำส  
              (5)  รำยละเอียดส ำคญัอ่ืน (ถำ้มี) ระบุ____________ 

หนำ้ 2 ถึงหนำ้ 4 
และขอ้ 1.2     
หนำ้ 4 ถึงหนำ้ 9  

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนกำรในกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดตำม warrant  ขอ้ก ำหนดสิทธิ 
warrant  ขอ้ 5    
หนำ้ 16 และขอ้  
หนำ้ 21-22 

 4.3 ค่ำเสียหำยท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถจดัใหมี้ 
หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ำกวำ่ส่วนต่ำงระหวำ่งรำคำตลำดของหุน้ของบริษทักบั 
รำคำใชสิ้ทธิ 

 ขอ้ก ำหนดสิทธิ 
warrant ขอ้ 3 
หนำ้ 10  

 
 

Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรำยกำรอยำ่งนอ้ย ดงัน้ี (ต่อ)   
 4.4 มำตรกำรคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมีขอ้ก ำหนดดงัน้ี 
 (1) กรณีมีขอ้ก ำหนดใหบ้ริษทัสำมำรถเรียกใหผู้ถื้อ warrant ใชสิ้ทธิ 
ก่อนก ำหนด บริษทัรับรองวำ่ ขอ้ก ำหนดดงักล่ำว 
 (ก) มีควำมเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งกำรเรียกใหใ้ชสิ้ทธิ 
ก่อนก ำหนดดงักล่ำวตอ้งอำ้งอิงเหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำท่ีไม่อยูใ่นอ ำนำจควบคุมของบุคคล
ใด ๆ  
 (ข) ก ำหนดใหบ้ริษทั ตอ้งเรียกใหมี้กำรใชสิ้ทธิเม่ือมีเหตุกำรณ์ 
ท่ีก ำหนดไว ้
 (ค) มีมำตรกำรท่ีเพียงพอซ่ึงท ำใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป 
ทรำบถึงขอ้ก ำหนดดงักล่ำว 
 (2) ก ำหนดเหตุและเง่ือนไขในกำรปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบัระบุวธีิกำร
ค ำนวณ 
 (ก) เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง par value หุน้ของบริษทั อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุน้
หรือแบ่งแยกหุน้ 
 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ในรำคำท่ีต ่ำกวำ่รำคำตลำด7 
 

 
 
ไม่มีกำรเรียกใช้
สิทธิก่อน
ก ำหนด 

 
 

ขอ้ก ำหนดสิทธิ 
warrant ขอ้ 

1.2.5 (1) หนำ้ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ก ำหนดสิทธิ 
warrant ขอ้ 4 
หนำ้ 10 ถึงหนำ้ 
16 

                                                 
7
  คือ กำรเสนอขำยหลกัทรัพยโ์ดยมีรำคำเสนอขำยต ่ำกวำ่รำคำตลำดเกิน 10% โดยมีวธีิกำรค ำนวณรำคำเสนอขำยและรำคำ
ตลำดตำมหมำยเหตุ 1  
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 (ค) เม่ือบริษทัเสนอขำย CD หรือ warrant ในรำคำท่ีต ่ำกวำ่รำคำตลำด7 

 (ง) เม่ือบริษทัจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่           
ผูถื้อหุน้ 
 (จ) เม่ือบริษทัจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวำ่อตัรำท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 
 (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท ำใหผ้ลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บเม่ือมีกำรใชสิ้ทธิดอ้ยไปกวำ่เดิม 
 กรณีกำรปรับสิทธิตำมขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุส่วนลดจำกรำคำตลำด 
พร้อมกบัวธีิกำรค ำนวณรำคำเสนอขำยและรำคำตลำดในขอ้ก ำหนดสิทธิแลว้ 
 ทั้งน้ี หำกบริษทัจะไม่ด ำเนินกำรปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุกำรณ์ตำม  
(ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผอ่นผนัจำกส ำนกังำนก่อนกำรเสนอขำยแลว้ ตำมหนงัสือท่ี____-_____ 
ลงวนัท่ี _________-____________ 
 
 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

5. กำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรเสนอขำย warrant   
 5.1 บริษทัระบุไวใ้นกำรเสนอขำย warrant วำ่ จะปรับสิทธิโดยวธีิใดวธีิหน่ึงดงัน้ี 
  (1) ปรับรำคำและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ หรือ 
  (2) ปรับรำคำใชสิ้ทธิ ควบคู่กบักำรออก warrant ใหม่ทดแทนกำรปรับอตัรำกำร 
ใชสิ้ทธิ 
  ทั้งน้ี หำกบริษทัตอ้งออกหุน้รองรับเพ่ิมเติม บริษทัตอ้งยืน่มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัใหอ้อกหุน้รองรับกำรปรับสิทธินั้นอยำ่งเพียงพอต่อส ำนกังำน 
ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือวำ่บริษทัไดรั้บอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้รองรับ 

 ขอ้ก ำหนดสิทธิ 
warrant ขอ้ 4 
หนำ้ 10-16 

 5.2 บริษทัระบุไวใ้นกำรเสนอขำย warrant วำ่จะไม่ขยำยอำย ุwarrant  
และไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงรำคำและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นกำรปรับสิทธิตำมท่ีก ำหนด
ในขอ้ 4.4 (2)  

 ขอ้ก ำหนดสิทธิ 
warrant ขอ้ 4 
หนำ้ 10-16 

 
 บริษทัขอเรียนวำ่ บริษทัรับทรำบและเขำ้ใจเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัตำมท่ีประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนเก่ียวกบั
กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำย warrant และหุน้รองรับทุกประกำร  ทั้งน้ี ในกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดตำม 
warrant ภำยหลงักำรเสนอขำย  
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บริษทัจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ และจะไม่ด ำเนินกำรใหข้ดัหรือแยง้กบัขอ้ก ำหนดตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนดงักล่ำว โดยบริษทัจะแจง้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นเป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหส้ ำนกังำนทรำบ
ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม  และขอรับรองวำ่ขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นรำยกำรขำ้งตน้และเอกสำรท่ีแนบมำพร้อม 
checklist น้ีถูกตอ้งและตรงต่อควำมจริงทุกประกำร 
 
                                         - ลงนำม -                - ลงนำม - 

ลงช่ือ  __________________________ 
            (นำยอำสำ สำรสิน) 
           ประธำนกรรมกำร 

ลงช่ือ  __________________________ 
           (นำยฟรำนซิส แวนเบลเลน)           

             กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

ในฐำนะกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตรำบริษทั (ถำ้มี)  
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หมำยเหตุ 1 
กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ในรำคำต ำ่ หมำยถึง กำรเสนอขำยหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี   
  1. กำรเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ในรำคำต ่ำ หมำยถึง กำรเสนอขำยหุน้ โดยก ำหนดรำคำเสนอขำยตำม 1 ใหมี้ส่วนลด
จำกรำคำตลำดเกินกวำ่ 10% 
  2. กำรเสนอขำย warrant ในรำคำต ่ำ หมำยถึง กำรเสนอขำย warrant และหุน้รองรับ  
โดยก ำหนดรำคำเสนอขำยตำม 1 ใหมี้ส่วนลดจำกรำคำตลำดเกินกวำ่ 10% 
  3. กำรเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพ (“CD”) ในรำคำต ่ำ หมำยถึง กำรเสนอขำย CD  
โดยก ำหนดรำคำเสนอขำยตำม 1 ใหมี้ส่วนลดจำกรำคำตลำดเกินกวำ่ 10% 
 
1. กำรค ำนวณรำคำเสนอขำย 

1.1 กรณีเสนอขำยหุน้ ใหใ้ชร้ำคำเสนอขำยต่อผูล้งทุน 
1.2 กรณีเสนอขำย warrant ใหใ้ชร้ำคำเสนอขำย warrant บวกรำคำใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

  1.3  กรณีเสนอขำยหุน้ควบคู่ไปกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหค้  ำนวณดงัน้ี 
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทั้งน้ี โดยท่ี 
  Ps   =  รำคำเสนอขำยหุน้ 
  Qs  =  จ ำนวนหุน้ท่ีเสนอขำยควบคู่ไปกบั warrant 
  Pw =  รำคำเสนอขำย warrant 
  Qw =  จ ำนวน warrant ท่ีเสนอขำยควบคู่ไปกบัหุน้ 
  Ep  =  รำคำใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตำม warrant 
  Qx  =  จ ำนวนหุน้ท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตำม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขำย CD ใหใ้ชร้ำคำเสนอขำย CD หำรดว้ยอตัรำแปลงสภำพ 
 
2. กำรค ำนวณรำคำตลำด ใหใ้ชร้ำคำหน่ึงรำคำใดดงัต่อไปน้ี   
  2.1 รำคำตลำดถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัท ำกำรติดต่อกนั  
แต่ไม่เกิน 15 วนัท ำกำรติดต่อกนั ก่อนวนัก ำหนดรำคำเสนอขำย 
   (1) รำคำท่ีน ำมำถวัเฉล่ียสำมำรถใชร้ำคำปิดหรือรำคำเฉล่ียของกำรซ้ือขำยหุน้ 
ในแต่ละวนัก็ได ้
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  (2) วนัก ำหนดรำคำเสนอขำย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) วนัท่ีคณะกรรมกำรมีมติใหเ้สนอวำระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขำย warrant 
และหุน้รองรับในรำคำต ่ำ  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ในรำคำต ่ำ 
  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขำยต่อผูล้งทุน 
  (ง) วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ตำม warrant    
   ทั้งน้ี หำกไม่ใชร้ำคำตลำดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้ตลำดตำมขอ้ 2.1 ใหร้ะบุควำมเหมำะสมและเหตผุลของ
กำรไม่เลือกใชร้ำคำตลำดดงักล่ำวใหช้ดัเจนดว้ย 
 2.2 รำคำท่ีก ำหนดโดยผำ่นกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบกบัควำมตอ้งกำรซ้ือและควำมตอ้งกำรขำยหุน้ท่ีออกใหม่ของ
บริษทั เช่น กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  รำคำยติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรำยช่ือท่ีส ำนกังำนใหค้วำมเห็นชอบ  ทั้งน้ี ให้
เปิดเผยสมมติฐำนส ำคญัท่ีใชป้ระกอบกำรค ำนวณรำคำตลำดใหเ้พยีงพอและชดัเจนดว้ย 
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เอกสำรทีต้่องจดัส่งพร้อมกบั checklist กำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้น (“warrant”) 
และหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

 

เอกสำรทีต้่องจดัส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมำยเหต ุ
1. รำยงำนผลกำรเสนอขำย warrant และหุน้รองรับ   
2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีขออนุมติัใหอ้อกและเสนอขำย warrant และ

หุน้รองรับ 
  

3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขำย warrant  
 และหุน้รองรับ 

  

4. ขอ้ก ำหนดสิทธิ warrant   
5. รำยละเอียดกำรค ำนวณจ ำนวนหุน้รองรับ   
6. รำยละเอียดกำรค ำนวณ dilution effect   
7. หนงัสือส ำนกังำนแจง้กำรผอ่นผนักำรออก warrant ในสดัส่วน 
 ท่ีมำกกวำ่ 50% (ถำ้มี) 

-  

8. หนงัสือส ำนกังำนแจง้กำรผอ่นผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งด ำเนินกำร 
 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุกำรณ์ตำมท่ีประกำศก ำหนด (ถำ้มี) 

-  

 
หมำยเหตุ    
(1) เอกสำรขำ้งตน้ตอ้งใหก้รรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนำมรับรองควำมถูกตอ้งของ 
เอกสำรทุกหนำ้ พร้อมประทบัตรำบริษทั (ถำ้มี) 
(2) กำรรำยงำนผลกำรเสนอขำย warrant และหุน้รองรับ ใหร้ำยงำนผลกำรขำยภำยใน 15 วนันบัแต ่
วนัปิดกำรเสนอขำย (มำตรำ 64 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย ์และประกำศวำ่ดว้ยกำรยกเวน้กำรยืน่แบบ 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
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เอกสำรแนบ Checklist warrant - RO 
 

5.  รำยละเอยีดกำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นรองรับ 
 

วธีิกำรค ำนวณสดัส่วนจ ำนวนหุน้รองรับ :  
((จ ำนวนหุน้รองรับ warrant ท่ีเสนอขำยในคร้ังน้ี) + (จ ำนวนหุน้รองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขำย 

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                        (จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจ ำนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืน 

ท่ีบริษทั จะเสนอขำยควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 

                        =  (75,333,333 + 0)  
                                                                       (226,000,000)   
                                                                 =  33.33% 
* เฉพำะจ ำนวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อน่ึง หำกในกำรประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้ออกหุ้นเพ่ิมเติม 
เพ่ือรองรับกำรปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภำพท่ีเสนอขำยในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุ้นมีมติในวำระอ่ืนใดท่ีอำจท ำให้จ  ำนวนหุ้นรองรับ outstanding  
ท่ีจะต้องน ำมำค ำนวณเพ่ิมข้ึน เช่น กำรจ่ำยเงินปันผลเกินกว่ำท่ีก ำหนด ซ่ึงเป็นผลให้ต้องมีกำรปรับสิทธิในหลักทรัพยแ์ปลงสภำพท่ีเสนอขำยใน         
คร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งน ำหุ้นรองรับท่ีอำจเพ่ิมข้ึนดงักล่ำวมำรวมค ำนวณดว้ย 

    ทั้งน้ี   CD      =  หุน้กูแ้ปลงสภำพ 
              ESOP  =  กำรเสนอขำยหลกัทรัพยแ์ก่กรรมกำรหรือพนกังำนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนเก่ียวกบั 
                              กำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมกำรหรือพนกังำน 
 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 
 
     ขอแสดงควำมนบัถือ 
          บริษทั ผำแดงอินดสัทรี จ ำกดั (มหำชน)  
  

                                                                      - ลงนำม -            - ลงนำม - 
 
   (นำยอำสำ สำรสิน)                  (นำยฟรำนซิส แวนเบลเลน) 
               ประธำนกรรมกำร                           กรรมกำรผูจ้ดักำร 
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เอกสำรแนบ Checklist warrant - RO 
 

6. รำยละเอยีดกำรค ำนวณ dilution effect 
 

ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้เน่ืองจำกกำรออกและเสนอใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  
 
1) ดำ้นกำรลดลงของสดัส่วนผูถื้อหุน้ (Control Dilution) 
สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้ = 1 – [Qo / (Qo+Qw)]  
โดยท่ี Qo  = จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีมีอยูเ่ดิม 226,000,000 หุน้                          
          Qw  = จ ำนวนหุน้สำมญัใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใชสิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
                     ทั้งจ ำนวน ซ่ึงเท่ำกบั 75,333,333 หุน้  
ดงันั้น = 1 – [226,000,000 / (226,000,000+75,333,333)] = 25.00%   
 
ผลกระทบดำ้นรำคำ Control Dilution  
ในกรณีท่ีมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัมีกำรใชสิ้ทธิทั้ง
จ ำนวนผูถื้อหุน้จะไม่ไดรั้บผลกระทบดำ้นกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้ เน่ืองจำกเป็นกำรออกและเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ อยำ่งไรก็ตำม หำกมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ครบถว้น  ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
โดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทั้งจ ำนวน จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมประมำณ 25.00% 
 
2) ดำ้นกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)  
สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของรำคำ = [(Po-Pn) x Qw] /[(Qo+ Qw) x Po] 
โดยท่ี Po = รำคำปิดตลำดถวัเฉล่ียถ่วงนำ้หนกั 7 วนัท ำกำรก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
                   คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 7 มีนำคม 2561 (คือ วนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี  
                   6 มีนำคม 2561) ซ่ึง เท่ำกบัหุน้ละ 26.90 บำท 
          Pn = รำคำใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเท่ำกบั 
                  33.00 บำทต่อหุน้ 
 
ดงันั้น Price Dilution  
       = [(Po - Pn) x Qw] / [(Qo+ Qw) x Po] 
        = [(26.90–33.00)x75,333,333]/[(226,000,000+75,333,333)x26.90] 
        = -5.67%  
  
ผลกระทบดำ้น Price Dilution  
ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม หำกมีกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
ออกในคร้ังน้ีทั้งจ ำนวนแลว้ จะไม่มีผลกระทบดำ้นกำรลดลงของรำคำ    (Price Dilution)  
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3) ดำ้นกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) 
สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร = (EPSo-EPSn)/EPSo 
โดยท่ี ก ำไรสุทธิ = 905,278,294 บำท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560) 
EPSo = ก ำไรสุทธิ / Qo 
          = 905,278,294 / 226,000,000 
          = 4.0057 
EPSn = ก ำไรสุทธิ / (Qo + Qw) 
          = 905,278,294 / (226,000,000+75,333,333) 
          = 3.0042 
ดงันั้น 
EPS Dilution = (4.0057 – 3.0042) / 4.0057 
                      = 25.00% 
 
ผลกระทบดำ้น EPS Dilution 
ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม หำกมีกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
ออกในคร้ังน้ีทั้งจ ำนวนแลว้ จะมีผลกระทบดำ้นกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) เท่ำกบั 25.00% 
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