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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแแสดงสทิธิ 
และผู้ถอืใบส ำคัญแแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญแของ บริษญท บำงกอกชทีเม็ททญล จ ำกญด (มหำชน) คัรญง้ที่ 1 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บางกอกชีทเม็ททลั จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ที่จดัสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ” หรือ 
“BM-W1”) ออกโดยบริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่
1/2561 เมื่อวนัที ่2 สงิหาคม 2561   

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะได้รับสทิธิตามทีไ่ด้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิ โดยผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธิทกุประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและ
เข้าใจข้อกําหนดตา่ง ๆ ในข้อกําหนดสทิธินีเ้ป็นอยา่งดีแล้ว ทัง้นี ้ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนา
ข้อกําหนดสิทธิไว้ ณ สํานกังานใหญ่ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิเพื่อให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนา
ข้อกําหนดสทิธิและสญัญาตา่ง ๆ ได้ในวนัและเวลาทําการของผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

 
คั ำจ ำกญดคัวำม  
คําและข้อความตา่ง ๆ ที่ใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธิ ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้ 
ข้อกําหนดสทิธิแหง่ 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

หมายถึง ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและ 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท บางกอกชีท
เม็ททลั จํากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิม
ของบริษัทในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดง
สิทธิ (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ” หรือ “BM-W1”) (รวมถึงที่มีการ แก้ไข
เพิ่มเติม) 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บางกอกชีทเม็ททลั 
จํากัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ชนิด 
ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือได้ 

ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ใบที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
เพื่อใช้แทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้หุ้ นสามัญของ บริษัท 
บางกอกชีทเม็ททลั จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

บริษัท หรือ ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง บริษัท บางกอกชีทเม็ททลั จํากดั (มหาชน) 
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท และให้รวมถึง 

ผู้ ถือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
วนัทําการ หรือ 
วนัทําการของบริษัท 

หมายถึง วนัที่บริษัทเปิดทําการตามปกติ และไม่ใช่วนัเสาร์หรืออาทิตย์ หรือ 
วันอื่นใดที่บ ริษัทได้ประกาศโดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาด 
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) ให้เป็นวันหยุด 
ของบริษัท 

ประกาศ ทจ.34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที่ ทจ.34/2551 เร่ือง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 
ที่ออกใหมแ่ละหุ้นที่ออกใหมเ่พื่อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ (รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนในอนาคต) 

สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดง สทิธิ หมายถึง วนัท่ี 17 สงิหาคม 2561 
วนักําหนดการใช้สทิธิ   หมายถึง วนัที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง 

สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.1 ของ
ข้อกําหนดสทิธิ 

ระยะเวลาการแจ้งความ 
จํานงในการใช้สทิธิ   

หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้ 
หุ้ นสามัญของบริษัทสามารถแจ้งความจํานงการใช้สิท ธิตาม 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.2 ของข้อกําหนดสทิธิ 

 
1.  รำยละเอียดเกี่ยวกญบใบส ำคัญแแสดงสิทธิ  

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 หรือ BM-W1 จํานวนไม่เกิน 110,000,000 หน่วย 
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่เสนอขายดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1.1 ลญกษณะส ำคัญแของใบส ำคัญแแสดงสิทธิ  
ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัท บางกอกชีทเม็ททลั จํากดั (มหาชน) 
ที่อยูผู่้ เสนอขาย : 149  หมู ่6  ถ.สขุสวสัดิ์  ตําบลบางจาก 

อําเภอพระปะแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ  10130 
โทรศพัท์ 02-817-5555-7 02-817-5440-2 
โทรสาร  02-817-5432 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บางกอกชีทเม็ททลั 
จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่1 ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิม ของบริษัท
ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญ แสดงสิทธิ 
(“ใบสาํคญัแสดงสทิธิครัง้ที่1” หรือ “BM-W1”) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทชนิดระบุช่ือผู้ ถือ 
และโอนเปลีย่นมือได้ 

จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขาย : ไมเ่กิน 110,000,000 หนว่ย (หนึง่ร้อยสบิล้านหนว่ย) 
จํานวนหุ้นสามญัที่สาํรองเพื่อรองรับการใช้ 
สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

: ไม่เกิน 110,000,000 หุ้ น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิด เป็น
ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที่จําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ บริษัท จํานวน 
440,000,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 

วิธีการเสนอขาย   : เป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทในอตัราสว่น 4 หุ้น
สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษ ให้ปัด
เศษทิง้) 
ทัง้นีบ้ริษัทกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับ 
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้ในวนัที่ 9 สงิหาคม 2561 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
วนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ  17 สงิหาคม 2561 
อตัราการใช้สทิธิ   : ใบสาํคญั แสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่ 1 หุ้นสามญั ใหม ่(อาจเปลีย่นแปลง

ภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ)  
ราคาการใช้สทิธิ : ราคาการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิจะเทา่กบั 4.00 บาทตอ่ หุ้น 
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(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลงัตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ระยะเวลาและกําหนดการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ สามารถใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ 
1 ครัง้ ทัง้นีกํ้าหนดการใช้สทิธิในวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 
2 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ คือวนัที่ 16 สิงหาคม 2563 
(ในกรณีที่วนักําหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดทําการ ให้เลื่อนวนั
กําหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
กําหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว) ซึง่เป็นวนัท่ี 14 สงิหาคม 2563 

วนัสิน้สดุอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 16 สงิหาคม 2563 
นายทะเบยีนใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด 

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้ น
สามญัของบริษัทฯ มีการซือ้ขายอยู)่ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิ : บริษัทจะนําหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ที่ออกและเสนอขายในครัง้นี  ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาด
หลกัทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัทฯ มีการซือ้ขายอยู)่ 

วิธีและเง่ือนไขการใช้สทิธิ : เป็นไปตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.2 
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : 1. หุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้

นี ้จะมีสทิธิและสภาพเทา่เทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกไป 
ก่อนหน้านีท้กุประการ 

  2.  นอกจากหุ้นสามญัจํานวน 110,000,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้น
ละ 0.50 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญ 
แสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึน้อีก 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิตามที่กําหนดไว้ 
ในข้อกําหนดสทิธิ 

  3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ ถือหุ้ นเนื่องจากการออกและเสนอขาย 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
เนื่องจากเป็นการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตาม
สดัส่วนการถือหุ้น ดงันัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่
ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  อยา่งไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้น
ครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสิทธิโดยบคุคลที่ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ทัง้จํานวน  จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม ดงันี ้

  1) การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 
     ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดง สิทธิ
โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะทําให้สดัส่วนการถือ
หุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 20.00  ซึ่งการคํานวณมี
รายละเอียด ดงันี ้

  การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น 
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  =  .                  จํานวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้                 .     
       จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้
  =  .                  110,000,000 หุ้น                  .     
          440,000,000 หุ้น + 110,000,000 หุ้น 
  =   20.00 % 
   
  2)  การลดลงของราคา (Price Dilution) 

หากมีการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ BM-W1 และผู้
ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทัง้จํานวน  ราคาหุ้นของบริษัทจะยงัคงไม่ได้รับ
ผลกระทบใดๆ  เนื่องจากราคาการใช้สิทธิที่ 4 บาทต่อหุ้น เป็นราคา
ที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ซึ่งเท่ากับ 
3.73 บาทต่อหุ้ น  ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุ้ น
ย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 3/2561 เมื่อวนัที่ 22 มิถนุายน 2561 (ระหว่างวนัที่ 1 
มิถนุายน 2561 ถึง 21 มิถนุายน 2561) (ข้อมลูจาก SET) 

   
  3)  การลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution : EPS 

Dilution) 
ในกรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้

จํานวน 110 ล้านหน่วย  จะมีผลกระทบต่อกําไรต่อหุ้ น (EPS 
Dilution) ลดลงเท่ากับร้อยละ 20.00 โดยกําไรสุทธิที่ใช้ในการ
คํานวณ คือ กําไรสุทธิย้อนหลงั 4 ไตรมาส (งวดไตรมาส 1/2561 
ย้อนหลังไปถึง ไตรมาส 2/2560) เท่ากับ 45.68 ล้านบาท  โดย
คํานวณจากสตูรการคํานวณ ดงันี ้

  Earnings dilution  
  =    (กําไรตอ่หุ้น – กําไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย* 
                           กําไรตอ่หุ้น 
  *กําไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย  = .            กําไรสทุธิ              . 
                   (จํานวนหุ้นชําระแล้ว + จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขาย) 
  กําไรตอ่หุ้นก่อนเสนอขาย  = .            45,682,324 บาท          . 
                                                          440,000,000 หุ้น 
  =  0.10 บาท 
  กําไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย  = .            45,682,324 บาท          . 
                                          440,000,000 หุ้น + 110,000,000 หุ้น 
  =  0.08 บาท 
  Earnings dilution 
  =    0.10 บาท – 0.08 บาท 
                  0.10 บาท 
  =   20.00 % 
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1.2  กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ  
 1.2.1  วญนก ำหนดกำรใช้สิทธิ  

 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ 1 ครัง้  ทัง้นี ้กําหนดการใช้สิทธิในวนัที่
ใบสาํคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบ 2 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ คือวนัท่ี 16 สงิหาคม 2563  

 ทัง้นี ้ในกรณีที่วนักําหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เลื่อนวนักําหนดการใช้สิทธิดงักลา่ว เป็นวนั
ทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว 

1.2.2 ระยะเวลำกำรแจ้งคัวำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  
 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ

ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามวิธีทีร่ะบไุว้ในข้อ 1.2.5 โดยมีระยะเวลาแจ้งความจํานงใน การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
ดงันี ้ 

 -  กำรแจ้งคัวำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิกำรซือ้หุ้นสำมญแ  
  ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์ที่จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจํานงใน

การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทําการ ภายใน
ระยะเวลา 15 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิ ( “ระยะเวลาการ แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ” ) ในกรณีที่วนักําหนดการใช้
สิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เลื่อนวนักําหนดการใช้สิทธิดงักล่าว เป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สิทธิ 
ดงักลา่ว  

  ทัง้นี ้การแจ้งขา่วเก่ียวกบัการใช้สทิธิ ระยะเวลาการใช้สทิธิ และระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้
สทิธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดงักลา่วอยา่งน้อย 5 วนัทําการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในผ่านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ (ระบบ SET Portal) สําหรับการใช้สิทธิ  บริษัทจะสง่จดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายช่ือที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้าย ภายใน 21 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึน้เคร่ืองหมาย
ห้ามการซือ้ขาย (SP) ลว่งหน้า 2 วนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิใน
กรณีทีว่นัแรกของการปิดสมดุทะเบียนดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุของตลาดหลกัทรัพย์  ให้เลือ่นเป็นวนัทําการก่อนหน้า    ทัง้นี ้
ใบสาํคญัแสดงสทิธิจะถกูพกัการซือ้ขายตัง้แตว่นัแรกทีต่ลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย SP จนถึงวนักําหนดการใช้สทิธิ  

1.2.3  นำยทะเบียนของใบส ำคัญแแสดงสิทธิ 
 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง   
 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
 โทรศพัท์ 02 009-9000  
 โทรสาร  02 009-9991  
 Website: www.set.or.th/TSD  
 นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งใน

สมดุทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ช่ือและนามสกุล สญัชาติและที่อยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและรายละเอียดอื่น ๆ  ที่
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะกําหนด  ในกรณีข้อมลูไมต่รงกนั จะถือวา่ข้อมลูที่ปรากฏอยู่ในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง ดงันัน้ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง 
หรือแก้ไขข้อผิดพลาดใน รายละเอียดในการลงบนัทกึสมดุทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิตอ่นายทะเบียนโดยตรง  

http://www.set.or.th/TSD
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 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง ดงักลา่ว
ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วผ่านทางข่าวตลาดหลกัทรัพย์ โดยไม่ชกัช้า และแจ้งให้
สาํนกังาน  ก.ล.ต.  ทราบภายใน  15  วนั  รวมทัง้บริษัทจะดําเนินการจดัสง่หนงัสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้กบัผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย  

 
1.2.4  สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ  
 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั  
 ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์  87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซัน่ส์ เพลส ชัน้ 12 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330  
 โทรศพัท์ (66) 0-2672-5999 ตอ่ 2521 และ 2525 
 โทรสาร (66) 0-2672-5929 
 ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กบัผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป  
 
1.2.5 วิธีกำรใช้สิทธิ  
 (1) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจํานง

การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ที่บริษัท หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.bmplc.co.th)  ในระหวา่งระยะเวลาแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิธิ  ตามทีร่ะบใุนข้อ 1.2.2  และนําสง่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามแบบ
ทีต่ลาดหลกัทรัพย์กําหนด ทีร่ะบวุา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้มีสทิธิตามจํานวนทีร่ะบอุยูใ่น ใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิ
ซือ้หุ้นสามญั โดยในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสําคญัแสดง
สทิธิเป็นหลกัฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิได้ทนัที  

 ในกรณีที่ใบสาํคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ ต้องการ
ใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด  โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ทําหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  (Broker)    
ของตน  และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะดําเนินการแจ้งกบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“TSD” 
หรือ “ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) เพื่อขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิสาํหรับนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการซือ้หุ้นที่จะยื่นกบั
บริษัท เพื่อดําเนินการใช้สทิธิตอ่ไป  

 (2)  ชําระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในแบบแสดงคัวำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมญแ ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด โดยไมเ่กินวนัใช้สทิธิ โดยวิธีหนึง่วิธีใด ดงันี ้

 (2.1) กรณีชําระด้วยการโอนเงินสดเข้าบญัชี 
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิต้องชําระเงินคา่หุ้นสามญัครัง้เดียวเต็มจํานวนตามจํานวนในการใช้สทิธิที่ระบไุว้ในใบแจ้ง

ความจํานงการใช้สิทธิ ณ วนัที่แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยการโอนเงินเข้าบญัชี
ธนาคาร ช่ือบัญชี “บริษัท หลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด เพื่อการจองซือ้หุ้น” เลขที่บัญชี 155-3-
00030-1 ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขาออลซีซัน่ส์ เพลส 
เท่านัน้ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารข้างต้น ต้องระบช่ืุอ นามสกุล และ
หมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ไว้ในใบนําฝาก/โอนเงิน 

 

http://www.bmplc.co.th/
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ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่สามารถชําระเงินค่าหุ้นสามญั ณ สถานที่ทําการของบริษัท หรือตวัแทนรับแจ้ง
ความจํานงการใช้สทิธิ หรือสถานท่ีที่ติดตอ่ในการใช้สทิธิ ตามข้อ 1.2.4 

 (2.2)  กรณีชําระด้วยการนําเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือเงินสดฝากเข้าบญัชีผา่นใบนําฝากชําระเงินค่า
สนิค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) 

ตวัแทนจะไม่รับชําระค่าหุ้ นสามญัด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือเงินสด ณ สถานที่ทําการของบริษัท หรือ
สถานที่ที่ติดในการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.2.4 อย่างไรก็ดี ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถนําเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือเงินสดฝากเข้าบญัชีผ่านใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill 
Payment Pay-In Slip) ที่ระบขุ้อความต่างๆ อย่างถกูต้อง และครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว (ทัง้สว่น
สําหรับลกูค้า และสําหรับธนาคาร) ยื่นต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาเท่านัน้ 
โดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิต้องระบุช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตวัประชาชนหรือเลขหนังสือ
เดินทาง และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้าและบริการ 
(Bill Payment Pay-In Slip) ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถดาวน์โหลดใบนําฝากชําระเงิน
คา่สนิค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.bmplc.co.th) 

กรณีนําเงินสดฝากเข้าบญัชี ต้องชําระภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ ตามข้อ 1.2.2 และไม่
เกินวนักําหนดใช้สทิธิแตล่ะครัง้ตามข้อ 1.2.1  

กรณีนําเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ฝากเข้าบญัชี ต้องชําระภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิ ตามข้อ 1.2.2 และภายใน 12.00 น. ของวนัทําการ 2 วนัก่อนวนัใช้สิทธิแต่ละครัง้ตามข้อ 
1.2.1 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟดงั กล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสํานกัหกับญัชีใน
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัทําการเทา่นัน้ 

ทญง้นี ้กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญแดญงกล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษญทสำมำรถเรียกเก็บเงิน จ ำนวนดญงกล่ำวได้
แล้วเท่ำนญน้  หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตผุลใด ๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัท  ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลิกการใช้สิทธิดงักล่าว  และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ โดยบริษัทจะจัดส่งใบสําคญั
แสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ  และให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้สิน้สภาพลงและหมดสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป ซึง่บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็
ตาม  

หมำยเหตุ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี
และ/หรืออากรแสตมป์ ทัง้หมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับหรือ
กฎหมายอื่นทีเ่ก่ียวข้อง หรือบงัคบัใช้ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ถ้ามี)  

 (3)  ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญั
แสดงสทิธิที่ตนถืออยูท่ัง้หมด หรือบางสว่นก็ได้  โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั 
แสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้ 
สทิธิ  และจะต้องปฏิบตัิให้ถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บงัคบัเก่ียวกบัการใช้สิทธิ 
จองซือ้หุ้นสามญัด้วย โดยดําเนินการและสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้ให้แก่บริษัทตามสถานที่ท่ีระบใุน ข้อ 
1.2.4 

 (3.1)  แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชัดเจน  และครบถ้วน
แล้วทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ   

 (3.2)  ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที่ระบวุ่าผู้ ถือนัน้มีสิทธิในใบสําคญั แสดงสิทธิ
ตามจํานวนทีร่ะบอุยูใ่นแบบแสดงจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั โดย  
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  (ก)  จํานวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัรา
การใช้สิทธิเท่ากับใบสําคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามญั เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ
ตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 4 และ  

  (ข)  ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัไมต่ํ่ากวา่ 100 หุ้น  หรือทวีคณูของ 
100 หุ้น ยกเว้นกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเศษ  อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ  ทีม่ีสทิธิในการซือ้หุ้นสามญัตํ่ากว่า 100 หุ้น จะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้น
สามญัในครัง้เดียวทัง้จํานวน 

 (3.3)  หลกัฐานการชําระเงิน  
 (3.4)  หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ  

  (ก.)  บคุคลสญัชาติไทย :  
  สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรข้าราชการ/สาํเนาบตัรพนกังาน รัฐวิสาหกิจที่ยงั

ไม่หมดอายุ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ซึ่งทําให้ช่ือ หรือนามสกุลไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้แนบ
เอกสารทีอ่อกโดยหนว่ยงาน ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปลีย่นช่ือหรือนามสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือ
ช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง  

 (ข.)  บคุคลทีม่ิใช่สญัชาติไทย :  
  สาํเนาหนงัสอืเดินทางทีย่งัไมห่มดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง  
 (ค.)  นิติบคุคลในประเทศ :   

 สาํเนาหนงัสอืรับรองบริษัททีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัใช้สิทธิ
ในครัง้นัน้ ๆ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มี อํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ ๆ พร้อม
ประทบัตราสาํคญัของนิติ บคุคล (ถ้ามี) 

 เอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (ก.) หรือ (ข.) พร้อม รับรองสาํเนาถกูต้อง 
(ยกเว้นกรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ บริษัทผู้ ฝาก
หลกัทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ โอน/ผู้ รับโอน ไม่
ต้องสง่ หลกัฐานดงักลา่ว)  

 (ง.)  นิติบคุคลตา่งประเทศ :  
 สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรองที่

ออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัใช้สทิธิ ซึง่รับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 
 เอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (ก.) หรือ (ข.) พร้อม รับรองสาํเนาถกูต้อง 

 (จ)  คสัโตเดียน (Custodian):  
 สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศทีอ่อกเอกสารนัน้ โดย

มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัท่ียื่นใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  พร้อมหนงัสือ
แตง่ตัง้คสัโตเดียน  หนงัสอืมอบอํานาจ (ถ้ามี) 

 เอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (ก.) หรือ (ข.)  พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 
ทญง้นี ้หำกผู้ถอืใบส ำคัญแแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลญกฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำว ข้ำงต้น บริษญทขอสงวน
สิทธิที่จะถอืว่ำผู้ถอืใบส ำคัญแแสดงสิทธิไม่ประสงค์ัจะใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแแสดงสิทธิในคัรญง้นญน้ๆ  อย่างไรก็ตาม 
บริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ตามความ
เหมาะสม  
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 (4) จํานวนหุ้นสามญัทีจ่ะออกเมื่อมีการใช้สทิธิ  จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ ถือ 
ใบสําคญัแสดงสิทธิได้ชําระตามที่กลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้น
สามญัเป็นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิคณูด้วย อตัราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้
สทิธิและ/หรืออตัราการใช้สทิธิแล้ว ทําให้มีเศษเหลอือยูจ่ากการคาํนวณดงักลา่ว บริษัทจะไมน่ําเศษดงักลา่วมาคิดคํานวณ 
และจะชําระเงินทีเ่หลอืจากการใช้สิทธิดงักลา่วคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนั กําหนดการใช้
สทิธิในแตล่ะครัง้ ตามวิธีการและเง่ือนไขที่บริษัทกําหนด โดยไมม่ีดอกเบีย้ และ/ หรือค่าเสียหายอื่นใด  ทัง้นีใ้นกรณีที่ต้อง
มีการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิตามที่ระบใุนเง่ือนไขการปรับ
สทิธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามญัทีจ่ะได้รับจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ  ให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

 (5) การคํานวณการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะไมม่ีการเปลีย่นแปลงซึ่งทําให้
ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิลดลง  เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงั
การเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกับจํานวนหุ้นสามญั(จํานวน หุ้นสามญัคํานวณได้จากอตัราการใช้สิทธิใหม ่
คณูกบัจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่แสดงความจํานงการใช้สทิธิ  เมื่อคํานวณได้จํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น  ให้ตดัเศษ
ของหุ้นนัน้ทิง้) 

 (6) หากบริษัทได้รับเอกสารแจ้งความจํานงการใช้สทิธิตามข้อ 1.2.5 (3) ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือ
ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญนัน้ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือ
กฎหมายตา่ง ๆ   ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขภายในระยะเวลาแจ้งความจํานง
ในการใช้สทิธิในครัง้นัน้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทจะถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้ 
สิทธิ  และบริษัทจะจดัสง่ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ และเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิ  และให้ถือวา่ ใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้สิน้สภาพลงและหมดสทิธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป  ซึง่บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายอื่นใดไม่
วา่กรณีใดก็ตาม 

 (7) ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  ชําระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมีการชําระเงินเกิน
จํานวนในการใช้สทิธิ บริษัทสงวนสทิธิที่จะดําเนินการประการใดประการหนึง่ตอ่ไปนี ้ตามทีบ่ริษัทเห็นสมควร 

 (7.1)  ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิมีจํานวนเทา่กบั (ก) จํานวนหุ้นสามญัทีพ่งึจะได้รับตามสิทธิ 
หรือ (ข) จํานวนหุ้นสามญัทีพ่งึได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สทิธิซึง่บริษัทได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิและอตัรา
การใช้สทิธิในขณะนัน้  แล้วแตจํ่านวนใดจะน้อยกวา่ หรือ  

 (7.2) ให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ  หากบริษัทไมไ่ด้รับเงินครบตามจํานวนการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว
ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้นัน้เฉพาะสว่นที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน  และให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินัน้สิน้สภาพลงและหมดสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วอีกต่อไป  ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่า 
กรณีใดก็ตาม  

 ในกรณีตามข้อ (7.1) หรือ (7.2) หากมีกรณีต้องสง่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะสง่เงินที่
ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนั กําหนดการใช้สิทธิ  ตามวิธีการและเง่ือนไขที่บริษัท
กําหนด โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด  อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการสง่มอบเช็คคืนเงินที่เหลือ 
จากการใช้สทิธิหรือเงินท่ีได้รับไว้โดยไมม่ีการใช้สทิธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิ  โดยได้สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่
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ระบไุว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิโดยถกูต้องแล้ว  ให้ถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และ
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป  

 (8) เมื่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความ
จํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั กลา่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิแบบแสดงความจํานง การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 
และชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ตามเง่ือนไขแล้ว  ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถเพิก
ถอนการใช้สทิธิได้  เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัท 

 (9) ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวนหน่วยมากกว่าจํานวน
หนว่ยที่ประสงค์จะใช้สทิธิ  บริษัทจะสง่ใบสาํคญัแสดงสทิธิใบใหมท่ีม่ีจํานวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสิทธิสว่นที่เหลือคืน
ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สทิธินัน้ ๆ และ จะทําการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิใบเก่า 

 (10) เมื่อพ้นกําหนดวนัใช้สทิธิแล้ว  แตผู่้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิ
ทีกํ่าหนดไว้อยา่งครบถ้วน  ให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ  และผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ
จะใช้สทิธิไมไ่ด้อีก 

 (11) ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยหรือไม่ใช่นิติบุคคลในประเทศ จะ
สามารถใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ก็ตอ่เมื่อการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไม่ทําให้ขดัต่อข้อบงัคบั
ของบริษัทเก่ียวกบัสทิธิการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทีม่ิใช่สญัชาติไทย ตามทีร่ะบใุนข้อ 9  ข้อจํากดัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 (12) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทตอ่กระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้น
สามญัทีอ่อกใหมส่าํหรับการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ  และบริษัทได้รับชําระค่าหุ้น
ครบตามจํานวนที่มีการใช้สทิธิแล้ว  นอกจากนี ้บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้า
เป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัทีค่ํานวณได้จากการใช้สทิธิ 

 (13) ในกรณีที่หุ้ นสามัญที่สํารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ  บริษัทจะดําเนินการชดใช้
คา่เสยีหายทีเ่กิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ไมส่ามารถใช้สทิธิได้  อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะไมช่ดใช้คา่เสยีหายให้แก่
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ไมส่ามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากการถกูจํากดัสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของ
บริษัท ไมว่า่หุ้นสามญัทีส่าํรองไว้จะมีจํานวนเพียงพอหรือไม่ก็ตาม เช่น ในกรณีของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต่างด้าวที่ไม่
สามารถใช้สทิธิเพราะถกูจํากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นทีร่ะบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น 

 (14) ใบสาํคญัแสดงสทิธินีไ้มม่ีข้อกําหนดให้บริษัทเรียกให้ใช้สทิธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลาทีกํ่าหนด 
 (15)  ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯหรือบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายจากบคุคลดงักลา่วเป็นผู้พิจารณาข้อกําหนด  เง่ือนไขอื่นและรายละเอียดอื่นๆ  หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิทัง้ด้านราคาและอตัราการใช้สิทธิตามวิธีการคํานวณที่เหมาะสมเมื่อมีเหตุการณ์
ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที่เก่ียวข้องกําหนด ทัง้นี ้หากมีกรณีที่จําเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  
คณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอตอ่ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นตามกฎระเบียบตอ่ไป 

 
2.  กำรจญดสรรและกำรส่งมอบ 

2.1 วิธีกำรจญดสรรใบส ำคัญแแสดงสิทธิ 
 บริษัทจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามวัน

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นทีม่ีสทิธิได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ (Record Date)  วนัท่ี 9 สงิหาคม 2561 ในอตัราสว่น 4 
หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยไมค่ิดมลูคา่ (ในกรณีทีม่ีเศษให้ปัดเศษทิง้)  

2.2 วิธีกำรส่งมอบใบส ำคัญแแสดงสิทธิ  
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 บริษัทจะดําเนินการแต่งตัง้ให้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เป็นนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ และบริษัทจะ
ดําเนินการสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมทีม่ีสทิธิได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิตามวนั กําหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหุ้นทีม่ีสทิธิได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ (Record Date) วนัที ่9 สงิหาคม 2561 ในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม
ตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ในกรณีทีม่ีเศษให้ปัดเศษทิง้) ดงัรายละเอียดดงันี ้ 

 2.2.1 ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบญแชีซือ้ขำยหลญกทรญพย์กญบบริษญทหลญกทรญพย์หรือศูนย์รญบฝำก
หลญกทรญพย์  

 นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะทําการสง่มอบใบสําคญัแสดง
สทิธิตามจํานวนทีไ่ด้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ทีไ่ด้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือและทีอ่ยูท่ีร่ะบใุนสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิ ได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ (Record Date) วนัที ่
9 สิงหาคม 2561 โดยเร็ว ในกรณีนีผู้้ ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรในตลาด
หลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิและตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้ใบสําคญัแสดงสิทธิทําการซือ้ขายได้ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งอาจได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทได้รับอนญุาตให้เข้าทําการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์   

 2.2.2  ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมมีบญแชีซือ้ขำยหลญกทรญพย์กญบบริษญทหลญกทรญพย์หรือศูนย์รญบฝำก
หลญกทรญพย์ 

 นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัท คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะดําเนินการนําใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชี
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะ
บนัทกึยอดบญัชีจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิทีผู่้ ได้รับการจดัสรรฝากไว้ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ทีไ่ด้รับการจดัสรร
โดยเร็ว ในกรณีนีผู้้ ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่
ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้ใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ช่ือของผู้ ถือหุ้นที่ได้รับ
การจดัสรรจะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ ได้รับการจดัสรรประสงค์ที่จะฝากใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ใน
บญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้ แล้ว บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะดําเนินการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ทีไ่ด้รับ
การจดัสรรตามข้อ (2.2.1) แทน  

 2.2.3  ในกรณีที่ ผู้ถอืหุ้นเดิมมีบญแชีซือ้ขำยหลญกทรญพย์กญบศูนย์รญบฝำกหลญกทรญพย์สมำชิกเลขที่ 600  
นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัท คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะดําเนินการนําใบสําคญัแสดงสิทธิที่ได้รับจดัสรร
ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนที่
ได้รับจัดสรรไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้ผู้จองซือ้โดยเร็ว หากผู้ ถือหุ้นที่
ได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิต้องการขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะต้องถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออก
จากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 โดยต้องติดต่อที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่ง
อาจจะมีคา่ธรรมเนียมในการดําเนินการตามอตัราที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือตามทีบ่ริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ๆ กําหนด 
ทัง้นี ้การถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ง
ในการดําเนินการ  ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัที่เมื่อ
ตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิได้ดําเนินการถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีผู้ ออกหลกัทรัพย์สามาชิกเลขที่ 600 
ดงักลา่วแล้ว  

 
3.  กำรชดใช้ค่ัำเสียหำย กรณีบริษญทไม่สำมำรถจญดให้มีหุ้นสำมญแเพื่อรองรญบกำรใช้สิทธิ 



13 

บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียด ดงันี ้ 
3.1  กำรคั ำนวณค่ัำเสียหำยบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสทิธิได้มาแสดงความจํานงทีจ่ะใช้สทิธิได้ปฏิบตัิถกูต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขทีกํ่าหนดไว้  และบริษัทไมส่ามารถจดัให้
มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน  โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิข้างต้น สามารถคํานวณได้ดงันี ้ 

 คา่เสยีหายตอ่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย = B X [MP – EP]  
 โดยที ่ 
 B    คือ จํานวนหุ้ นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี  และ/หรือเพิ่มขึน้ได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่

เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ ตอ่ 1 หนว่ย  
 MP  คือ  ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท ซึ่งคํานวณจากมลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัของ

บริษัททัง้หมดหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัททีม่ีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหวา่งระยะเวลา 5 วนัทํา
การ (วนัที่เปิดทําการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดต่อกนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ซึ่งผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิได้แจ้งความจํานงการใช้สทิธิ  

 EP  คือ  ราคาการใช้สิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้วตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิ  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยที่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญ แต่ไม่สามารถจองซือ้ได้ 
เนื่องจากอตัราสว่นการถือหุ้นของคนที่มิใช่สญัชาติไทยในขณะนัน้เกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทตามทีร่ะบไุว้ในข้อจํากดัการโอนหุ้นสามญั บริษัทจะไมช่ดใช้คา่เสยีหาย หรือดําเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทย และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่มิใช่ สญัชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือ
เรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทัง้สิน้  

 
3.2  วิธีกำรกำรชดใช้ค่ัำเสียหำย  
 บริษัทจะชําระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะและจะจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วนั นบั 

จากวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหาย ดังกล่าวทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบใุนแบบจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัโดยถกูต้องแล้วให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ได้รับคืนเงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใด ๆ อีก
ตอ่ไป  

 
4.  เงื่อนไขกำรปรญบสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัตลอดอายขุองใบสําคญัแสดง
สทิธิ  เมื่อเกิดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ ทัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ไมใ่ห้น้อยไปกวา่เดิม ดงันี ้ 

4.1  เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ัำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญแของบริษญทอญนเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุ้นสำมญแที่ได้ออกแล้วของบริษญทฯ    

 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตัง้แต่วันที่ได้มีการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท  

 (ก)  ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 
  Price 1 =   Price 0 x Par 1 
          Par 0 
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    (ข) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 
  Ratio 1  = Ratio 0 x Par 0  

         Par1 
 โดย 
 Price 1   คือ   ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
 Price 0 คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  
 Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
 Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Par 1   คือ  มลูคา่ทีต่ราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลีย่นแปลง  
 Par 0   คือ  มลูคา่ทีต่ราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลีย่นแปลง  

 
4.2  เมื่อบริษญทได้เสนอขำยหุ้นสำมญแให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทญ่วไป และ/หรือบุคัคัลใน

วงจ ำกญด ในรำคัำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญแที่ออกใหม่คั ำนวณได้ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคัำตลำดต่อหุ้นของหุ้น
สำมญแของบริษญท   

 การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะ 
ไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัทีอ่อกใหม่ (วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย XR ) กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
(Right Issues) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี โดย “ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” 
คํานวณได้จากจํานวนเงินทัง้สิน้ทีบ่ริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัหกัด้วยคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดจากการออกหลกัทรัพย์
นัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทีอ่อกใหมท่ัง้หมด  

 “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” กําหนดไว้เทา่กบั “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัต่อหุ้นของหุ้น
สามญัของบริษัท” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซือ้ขายหุ้น
สามญัทัง้หมดของบริษัท หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัททีม่ีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระยะเวลา 7 วนั
ทําการ ( วนัทีเ่ปิดทําการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์ ) ติดตอ่กนัก่อนวนัทีใ่ช้ในการคํานวณ   

 “วนัทีใ่ช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกทีผู่้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัทีอ่อกใหม ่
(วนัแรกทีข่ึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการ
เสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่สําหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/ หรือกรณีที่เป็นการเสนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี  

 ในกรณีที่ไมส่ามารถหา “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามญัไมม่ีการซือ้ขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายตุิธรรมเพื่อใช้ในการคํานวณแทน  

 อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ 
ด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขาย
ดงักลา่วไมอ่ยูภ่ายใต้เง่ือนไขทีจ่ะต้องจองซือ้ด้วยกนัให้นําเฉพาะราคาเสนอขายทีต่ํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้น
ของหุ้นสามญัของบริษัท มาคํานวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้  

 (ก)  ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 
 Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY]   
                                  [ MP (A+ B)]  
 (ข)  อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 
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 Ratio 1 =   Ratio 0 x [ MP (A + B )] 
                         (A x MP) + BY]  

 
 โดย 
 Price 1   คือ   ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0  คือ   ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1   คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0   คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP   คือ    ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 
 A   คือ   จํานวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ

หุ้นเพื่อสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม ่กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรก ของการเสนอขายหุ้นสามญัทีอ่อกใหม ่กรณีเสนอ
ขายหุ้นสามญั ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ 
บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

 B   คือ   จํานวนหุ้นสามญัทีอ่อกใหมท่ัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ และ/หรือ เสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขาย ให้แก่บคุคลในวงจํากดั  

 BY  คือ จํานวนเงินท่ีได้รับหกัด้วยคา่ใช้จา่ย (ถ้าม)ี จากหุ้นสามญัที่ออกใหมท่ัง้การเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอ
ขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั  

 
4.3  เมื่อบริษญทเสนอขำยหลญกทรญพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทญ่วไป และ/

หรือบุคัคัลในวงจ ำกญด โดยที่หลญกทรญพย์นญน้ให้สิทธิแก่ผู้ถอืหลญกทรญพย์ในกำรใช้สทิธิแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็น
หุ้นสำมญแ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญแ (เช่นหุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคัญแแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญแ) 
โดยที่รำคัำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญแที่ออกใหม่เพื่อรองรญบสิทธิ ดญงกล่ำวต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคัำตลำดต่อ
หุ้นของหุ้นสำมญแของบริษญท   

 การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมผีลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกทีผู่้ซือ้หุ้นสามญัไมไ่ด้
รับสิทธิการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ข้างต้นที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิใน
การซือ้หุ้นสามญั (วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย XW) สําหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/
หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิใน
การซือ้หุ้นสามญั กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 
แล้วแตก่รณี  

 “ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คํานวณได้จากจํานวนเงินที่บริษัทจะได้รับจาก
การขายหลกัทรัพย์ทีใ่ห้สทิธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่
เกิดจากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญันัน้ หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ที่ต้องออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธินัน้  

 “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 4.2 
ข้างต้น  

 (ก)  ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 
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  Price 1 =  Price 0 x [( A x MP ) + BY 
                                                         [ MP ( A+ B)]  
 

(ข)  อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
 Ratio 1 =       Ratio 0 x [ MP ( A + B )]  
                                  [( A x MP ) + BY ]  

 
 โดยที่ 
 Price 1   คือ   ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0  คือ   ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1   คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0   คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP   คือ    ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 
 A  คือ  จํานวนหุ้นสามญัทีไ่ด้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ 
หรือ เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรก ของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่
ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ น
สามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/ หรือ กรณีเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

  B   คือ  จํานวนหุ้นสามญัทีอ่อกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธิของ หลกัทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิ
ที่จะแปลงสภาพ หรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ
ตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 
และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั  

 BY   คือ จํานวนเงินที่ได้รับหกัด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลกัทรัพย์ใด ๆ ที่ให้
สทิธิที่จะแปลงสภาพ หรือ เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั 
สาํหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคล ในวงจํากดั รวมกบัเงินทีจ่ะได้รับจากการใช้สิทธิ
แปลง สภาพหรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  

 
4.4  เมื่อบริษญทจ่ำยปญนผลทญง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมญแให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษญท  
 การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะ

ไมม่ีสทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกทีข่ึน้เคร่ืองหมาย XD)  
 (ก)  ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
  Price 1 =     Price 0 x A  
                                            [A + B] 
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(ข)  อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
  Ratio 1  =  Ratio 0 x [A + B]  
                                                   A 

 
 โดยที่ 
 Price 1   คือ   ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0  คือ   ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1   คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0   คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 A   คือ จํานวนหุ้นสามญัทีไ่ด้เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นสามญัเพื่อสทิธิในการรับหุ้นปันผล  
 B   คือ จํานวนหุ้นสามญัทีอ่อกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล  
 

4.5   เมื่อบริษญทจ่ำยเงินปญนผลเป็นเงินเกินกว่ำอญตรำร้อยละ 80 ของก ำไรสุทธิหลญงหญกภำษีเงินได้ของ
บริษญทฯ (ตำมงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร) ส ำหรญบกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญแชใีดๆ ระหว่ำงอำยุใบส ำคัญแ
แสดงสิทธิที่ออกในคัรญง้นี ้ 

 สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทัง้นี ้การ
เปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกทีผู่้ซือ้หุ้นสามญัจะไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล 
(วนัแรกทีข่ึน้เคร่ืองหมาย XD)  

 อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ ถือหุ้ นคํานวณโดยนําเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ
ดําเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล
และเงินสาํรองตามกฎหมายของผลการดําเนินงานของรอบระยะบญัชีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดงักลา่ว ให้
รวมถึงเงินปันผลทีจ่่ายระหวา่งกําลงัในแตล่ะรอบบญัชีดงักลา่วด้วย  

 
 (ก)  ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
  Price 1  =     Price 0 x [ MP – (D – R)]   
                               MP 
 (ข)  อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
  Ratio =       Ratio 0 x MP   
                   [MP – (D – R)]  

 โดยที่ 
 Price 1   คือ   ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0  คือ   ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1   คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0   คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP  คือ  ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท  
 D   คือ  เงินปันผลตอ่หุ้นทีจ่่ายแก่ผู้ ถือหุ้น  
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 R คือ เงินปันผลตอ่หุ้นทีจ่่ายในอตัราร้อยละ 80 โดยคํานวณจากกําไรสทุธิตามงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสํารองตาม
กฎหมายหารด้วย จํานวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล  

 ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 
  คือ  ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท  
 ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท  
  คือ  มูลค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัท หารด้วย จํานวนหุ้นสามัญ

ของบริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ ในระยะเวลา 7 วนัทํา
การ (วนัทีเ่ปิดทํา การซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดต่อกนัก่อนวนัที่ใช้ใน 
การคํานวณ  

 วนัทีใ่ช้ในการคาํนวณ คือ  วนัแรกทีผู่้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในเงินปันผล (วนัแรกทีข่ึน้
เคร่ืองหมาย XD) 

  
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซือ้ขายใน

ช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายตุิธรรมเพื่อใช้ในการคํานวณแทน  
 
4.6  ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อญนท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อญนพึงได้ 

โดยที่เหตุกำรณ์ ใด ๆ นญน้ไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ 4.1 ถงึข้อ 4.5 บริษัทจะพิจารณาเพื่อกําหนดการเปลีย่นแปลงราคา
การใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ แทนอตัราการใช้สิทธิ) อย่างเป็น
ธรรม โดยไมท่ําให้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทัง้นี ้ให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สดุ โดยบริษัท
จะแจ้งตลาดหลกัทรัพย์และสาํนกังาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนั นบัจากวนัทีม่ีเหตใุห้ต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้
สทิธิ หรือผลการพิจารณาเป็นที่สดุ พร้อมทัง้ปิดประกาศข้อกําหนดสิทธิที่ได้รับการแก้ไข ณ ที่ทําการสํานกังานใหญ่ และ
แจ้งให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบตามวิธีการในข้อ 12.5  
 

4.7  กำรคั ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคัำกำรใช้สิทธิและอญตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.6 เป็น
อิสระตอ่กนั สาํหรับในกรณีที่เหตกุารณ์ตา่ง ๆ  เกิดขึน้พร้อมกนัให้คํานวณการเปลีย่นแปลงเรียงลาํดบั ดงันีค้ือ ข้อ 4.1 → 
4.5 → 4.4 →4.2 → 4.3 → 4.6  โดยในแตล่ะลําดบัครัง้ที่คํานวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิ
และอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหนง่  

บริษัทจะดําเนินการแจ้งผลการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.6 โดยบอก
ถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตผุลทีต้่องมีการเปลีย่นแปลงดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ทราบผ่านทางข่าวตลาดหลกัทรัพย์ (SET Portal) โดยไม่ชกัช้าในวนัที่เหตกุารณ์เกิดขึน้หรือก่อนวนัหรือภายใน 9.00 น. 
ของวนัที่อตัราและราคาใช้สทิธิมีผลใช้บงัคบั และแจ้งตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัจากวนัที่ท่ีมีผลบงัคบัใช้
ตอ่การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ  

 
4.8  บริษญทจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคัำและอญตรำกำรใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการ

ปรับสทิธิ  รวมทัง้จะไมข่ยายอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
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4.9  บริษญทอำจท ำกำรปรญบรำคัำกำรใช้สิทธิคัวบคัู่กญบกำรออกใบส ำคัญแแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรญบ
อญตรำกำรใช้สิทธิก็ได้ ทัง้นี ้หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่ อนมุตัิให้ออกหุ้น
รองรับการปรับสทิธินัน้อยา่งเพียงพอตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่า บริษัทได้รับอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นรองรับ  

4.10  ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคัำกำรใช้สิทธิจนเป็นผลท ำให้รำคัำกำรใช้สิทธิใหม่มีรำคัำต ่ำกว่ำ
มูลค่ัำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญแของบริษญท (Par Value) บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะปรับราคาใช้สิทธิใหม่ เท่ากบัมลูค่าที่ตรา
ไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท สําหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คํานวณ ได้ตามข้อ 4.1) ถึงข้อ 4.6) 
เช่นเดิม  

 
5.  สถำนภำพของใบส ำคัญแแสดงสทิธิที่อยู่ระหว่ำงวญนที่ ผู้ถอืใบส ำคัญแแสดงสิทธิแสดงคัวำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

สถานภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวนัที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แสดงความจํานงการใช้สิทธิ และ
วนัก่อนวนัทีก่ระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว อนัเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพและสทิธิเช่นเดียวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้แสดงความจํานงใช้สิทธิ  และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัที่
กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วอนัเนื่องมาจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิข้างต้นแล้ว  

ในกรณีทีบ่ริษัทมีการปรับราคาใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิในช่วงทีบ่ริษัทยงัไม่ได้นําหุ้นสามญัที่เกิดขึน้จาก
การใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ได้ทําการใช้สิทธิแล้วจะ
ได้รับการปรับสทิธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุ้นสามญัใหมเ่พิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุ
ตามจํานวนทีผู่้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสามญัสว่นเพิ่มอาจ
ได้รับช้ากวา่หุ้นสามญัทีไ่ด้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว แตไ่มเ่กิน 45 วนันบัจากวนัทีม่ีการปรับสทิธิ  
 
6.  สิทธิของหุ้นสำมญแใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแแสดงสิทธิ 

สทิธิของหุ้นสามญัทีอ่อกตามการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีจ้ะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น
สามญัเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านีแ้ล้ว  รวมทัง้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นี ้นบัแตว่นัทีก่ระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วและนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท  หากบริษัทได้ประกาศวนักําหนดให้สิทธิในเงินปันผล 
หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัทีก่ระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วและนายทะเบียนหุ้นสามญั
ของบริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทเรียบร้อยแล้ว  ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีทีม่กีารปรับสทิธิ  และบริษัทต้องออกหุ้นสามญัรองรับเพิ่มเติม  บริษัทจะดําเนินการยืน่มติทีป่ระชมุ
ผู้ ถือหุ้นทีอ่นมุตัิให้ออกหุ้นสามญัรองรับเพิ่มเติมตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. โดยเร็ว  
 
7.  รำยละเอียดเกี่ยวกญบหุ้นออกใหม่เพื่อรองรญบใบส ำคัญแแสดงสิทธิ 

ลญกษณะส ำคัญแของหุ้น  
จํ านว นหุ้ นสามัญ ที่ ออก ใหม่ เพื่ อ รอง รั บ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย ครัง้ที่ 
1 (BM-W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ของบริษัท 

: ไม่ เ กิน 110,000,000 หุ้ น  คิด เ ป็น ร้อยละ 100 ของ 
ใบสําคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
เดิมของบริษัทในครัง้นี ้

มลูคา่ที่ตราไว้  : หุ้นละ 0.50 บาท 
ราคาการใช้สทิธิ  : 4.00 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิ 
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ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขปรับสทิธิ 
เนื่องจากหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้น

สามญัของบริษัทฯ มีการซือ้ขายอยู่) ดงันัน้ หุ้นสามญัที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถ
เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายหลงัจากที่บริษัทดําเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดงักล่าวต่อตลาด
หลกัทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะดําเนินการยื่นขออนญุาตนําหุ้นสามญัที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคญั
แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น หลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลา
การใช้สิทธิ  ทัง้นี ้เพื่อให้หุ้นสามญัดงักล่าวสามารถทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของ
บริษัทและในกรณีที่บริษัทมีหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้ บริษัทจะ
นําเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทและทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตอ่ไปตามลาํดบั  
 
8.  กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมญแออกใหม่ 

ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สทิธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัสามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้ โดยจะต้องระบุมาในใบแจ้ง
ความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัด้วย  

(1) ในกรณีที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบหุ้น ใน
นามของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนจะสง่มอบใบหุ้นตามจํานวน
ที่ใช้สทิธิแก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบแจ้งความจํานงการ
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัภายใน 15 วนัทําการ  นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สทิธิ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดง
สิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญั จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้
จนกว่าจะได้รับใบหุ้นและตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิทําการซือ้ขายได้ใน
ตลาดหลกัทรัพย์  ซึ่งอาจจะได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที่หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนญุาตให้ทํา
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั แต่ประสงค์ที่ จะ
ฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ อยู ่
กรณีนีผู้้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิต้องระบช่ืุอบริษัทหลกัทรัพย์ เลขทีส่มาชิก (Broker) และเลขที่บญัชี ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิให้ถกูต้องในใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั บริษัทจะสง่
มอบหุ้นสามญัผ่านบญัชีฝากหลกัทรัพย์ดงักล่าวภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ  ใน
กรณีนี ้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัจะสามารถขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีทีต่ลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัทีเ่กิดจากการใช้สทิธิทําการซือ้ขายได้ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 ทัง้นี ้ในกรณีทีผู่้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเลอืกให้บริษัทดําเนินการตามข้อ (2) ช่ือของผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น  จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิประสงค์ทีจ่ะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักลา่ว  มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวน
สทิธิที่จะดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นตามข้อ (1) แทน 

(3) ในกรณีที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการ
ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทผู้
ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้
กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัตามจํานวนที่ผู้



21 

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600  และออก
หลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัครบ
กําหนดการใช้สิทธิ  เมื่อผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น  ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออก
จากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ดงักล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่ง
อาจจะ มีคา่ธรรมเนียมในการดําเนินการตามทีศ่นูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ ตามทีบ่ริษัทหลกัทรัพย์นัน้ 
กําหนด  ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์
ได้เมื่อตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์  และผู้ที่ได้รับการ
จดัสรรหุ้นได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ดงักลา่วแล้ว  

 
9.  ข้อจ ำกญดกำรโอนใบส ำคัญแแสดงสิทธิ 

9.1  การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
  บริษัทไม่มีข้อจํากัดในการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมุดทะเบียน

ใบสําคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใช้สิทธิ  และตลาดหลกัทรัพย์
จะทําการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามซือ้ขาย) ล่วงหน้า 2 วนัทําการจนถึงวนั ใช้สิทธิครัง้สดุท้าย   โดย
ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ บริษัทจะยื่นคําขออนญุาตนําใบสําคญัแสดง
สทิธิจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ มีการซือ้ขายอยู่)โดยเร็ว และ คาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ภายใน 45 วนันบัจากวันที่ออก
ใบสาํคญัแสดงสทิธิแล้วเสร็จ  

9.2  บคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย 
  9.2.1  บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย ซึ่งได้ดําเนินการใช้สิทธิตาม

วิธีการใช้สทิธิจนทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของคนที่มิใช่สญัชาติไทยมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 
49 ตามทีร่ะบใุนข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที ่11 หรือตามสดัสว่นที่อาจมีการแก้ไขในข้อบงัคบั
ของบริษัทในอนาคต 

  9.2.2  หากมีจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิและ/หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิทีร่อการใช้สทิธิ ณ วนั
ใช้สทิธิ  รวมกนัมีมากกวา่จํานวนหุ้นสามญัทีอ่นญุาตให้ซือ้ได้โดยไมข่ดัตอ่ข้อจํากดัการโอน
หุ้นเร่ืองสดัสว่นการถือครองหุ้นของบคุคลทีม่ิใช่สญัชาติไทย  บริษัทจะดําเนินการให้ผู้ที่มิใช่
สญัชาติไทยได้ใช้สทิธิตามลาํดบัการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิที่ครบถ้วนสมบรูณ์ตามที่
กําหนดไว้  ทัง้นี ้หากมีผู้ ที่มิใช่สญัชาติไทยได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิที่ครบถ้วน
สมบรูณ์ในลําดบัเดียวกนั  บริษัทสามารถใช้ดลุพินิจในการพิจารณาดําเนินการให้ผู้ที่มิใช่
สญัชาติไทยดงักลา่วใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ตามความเหมาะสม   

  9.2.3 หากข้อจํากดัการโอนดงักลา่วข้างต้นมีผลทําให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญั
แสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทยที่ได้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้
ตามจํานวนที่ระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น  
บริษัทจะคืนใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิในสว่นที่ไม่สามารถใช้สิทธิ 
และเงินท่ีเหลอืให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทยดงักลา่ว ภายใน 14 วนั นบั
จากวนักําหนดการใช้สิทธิ  ตามวิธีการและเง่ือนไขที่บริษัทกําหนด โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/
หรือคา่เสยีหายอืน่ใด  
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  9.2.4 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยจะไม่ได้รับการ
ชดเชย ไมว่า่รูปแบบใดจากบริษัท  ในกรณีทีไ่มส่ามารถดําเนินการใช้สทิธิได้โดยมีสาเหตมุา
จากข้อจํากดัเร่ืองสดัสว่นการถือครองหลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทย  

  9.2.5 ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยไม่
สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั อนัเนื่องมาจากข้อจํากดัการโอนตามที่กลา่วใน
ข้อ 9.2.1  และให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิที่ มิใช่สญัชาติไทยดงักลา่ว ไมม่ีสทิธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะ
ไมด่ําเนินการชดใช้คา่เสยีหายทีเ่กิดขึน้ทัง้สิน้  

 
10.  ที่มำของกำรก ำหนดรำคัำหลญกทรญพย์ที่เสนอขำย 

ไมม่ีการกําหนดราคาของใบสําคญัแสดงสิทธิ  เนื่องจากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วเป็นการออกโดยไม่
คิดมลูคา่  
 
11. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแแสดงสิทธิ 

ในกรณีทีม่ีเหตใุห้เกิดผลกระทบต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้ในสว่นของราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิที่
ทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์นอกหนือจากที่กําหนดไว้  การเรียกและ/หรือการ ประชุมผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิให้เป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 

11.1  ในการเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยบริษัทหรือผู้ ถือใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ  ให้บริษัทจัดทําหนงัสือนดัประชุม ระบ ุสถานที่ วนั เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม  และเร่ืองที่จะ 
พิจารณาในทีป่ระชมุ  และจดัสง่ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นแต ่
ละราย ตามรายช่ือ และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิและแจ้งผ่าน 
ระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์  เพื่อกําหนดสทิธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการ
ประชุมในแต่ละครัง้  ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้จดัประชุมจะต้องมีผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิซึ่งถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิเป็นผู้ ร้องขอ  โดยทําเป็นหนงัสือที่ระบุเหตุผลอย่างชัดเจนในการขอให้มีการ
ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  และบริษัทจะต้องจดัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน ระยะเวลา 30 
วนันบัจากวนัทีไ่ด้รับหนงัสอืร้องขอให้จดัประชมุ   

11.2  ในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่น
ซึง่มีสทิธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ตนก็ได้  โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วจะต้องจัดทําหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกําหนด  
และให้ยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะตอ่ประธานที่ประชมุหรือผู้ทีป่ระธานทีป่ระชมุมอบหมายก่อนเร่ิมประชมุ   

 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  หมายถึง  ผู้ ถือใบสําคญั 
แสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นของบริษัทในขณะนัน้  โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบสําคญั 
แสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ  ห้ามมิให้ผู้ ถือ 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิคนนัน้ออกเสยีงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้   

 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีสว่นได้เสียตามข้อนี ้ หมายถึง  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีความขดัแย้งทาง 
ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  
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11.3  ในการออกเสยีงลงคะแนน  ให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนว่ยของใบสําคญัแสดงสิทธิ
ที่ถืออยู่  โดยใบสําคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง  ผู้ เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน  นอกจากสทิธิที่ตนมีในฐานะเป็นผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

11.4  ในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่จดัขึน้โดยบริษัท  ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบคุคลที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัททําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  ในกรณีที ่
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นผู้จดัประชมุ  ประธานในทีป่ระชมุอาจจะมาจากบคุคลทีถื่อใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
ลงมติเห็นชอบคดัเลอืก  นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบคุคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย  โดย
ทีท่ัง้สองกรณีประธานทีป่ระชมุไมม่ีสทิธิออกเสียงชีข้าด  

11.5  องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้
สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิรวมกนัไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 25 ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิ จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์
ประชมุ  ให้ถือวา่การประชมุเป็นอนัระงบัไป  หากการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เป็นการเรียกโดย
มติคณะกรรมการบริษัทให้นดัประชมุใหม่ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนั แตไ่มเ่กินกว่า 14 วนั นบัจาก
วนักําหนดประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้แรก  และให้บริษัทดําเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมไป
ยงัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุรายและตลาดหลกัทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบไุว้ข้างต้น  โดย
เร่ืองที่จะพิจารณาและลงมติในที่ประชุมครัง้ใหม่จะต้องเป็นเร่ืองเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการ
ประชุมครัง้ก่อนเท่านัน้  ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชุม  กลา่วคือ  มีผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิมาประชมุเทา่ใดถือว่าเป็นองค์ประชุม  ทัง้นี ้สําหรับในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุ  จะไมม่ีการเรียกประชมุใหม ่ 

11.6 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้ว 45 นาที ยงัมีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเข้าร่วม
ประชมุยงัไมค่รบเป็นองค์ประชมุให้ถือวา่การประชมุเป็นอนัระงบัไป  

11.7  มติที่ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วย
ของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือ ใช้สิทธิไปแล้วบางสว่น ณ ขณะนัน้ ซึ่งมาประชุม และมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

11.8  มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้  ให้ถือว่ามีผลผกูพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิทกุราย  ไมว่า่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม  

11.9  ภายหลงัจากบริษัทได้ดําเนินการจดัประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบผา่นทางขา่วตลาดหลกัทรัพย์โดยเร็ว  

11.10 บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวัน 
ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยให้ประธานที่ประชุมถือใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ เป็นผู้ลงนาม 
รับรองรายงานการประชมุ และจดัเก็บรายงานการประชมุไว้ที่สํานกังานใหญ่ของบริษัท  ทัง้นี ้รายงานการ
ประชุมดงักล่าวซึ่งลงนามโดยประธานที่ประชุมในแต่ละครัง้ให้ถือว่าถูกต้อง  และผกูพนัผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิทกุรายไมว่า่จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม  และในกรณีที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิร้องขอ 
บริษัทจะจดัสง่รายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิรายที่ร้องขอ  โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทีเ่ก่ียวกบัการจดัสง่รายงานการประชมุนัน้  

11.11  ในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทมีสทิธิที่จะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คําอธิบายใน ที่
ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
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11.12 บริษัทจะเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้หมด  
11.13 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินบัตัง้แต่วนัที่ประชุมเพื่อ 

ลงมติและบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สํานกังาน ก.ล.ต. และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้  

 
12.  กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแแสดงสิทธิ 

12.1  กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืใบส ำคัญแแสดงสิทธิหรือไม่ท ำให้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแ 
แสดงสิทธิด้อยลง  

 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธิในเร่ืองทีเ่ห็นได้วา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิโดยชดั แจ้ง 
หรือในส่วนซึ่งไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยลง  หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญัติหรือ 
หลกัเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  หรือกฎหมายอื่นใดที่ีเก่ียวข้อง  
หรือกรณีการปรับสิทธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 4 ให้มีผลใช้บงัคบัโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

 
12.2  กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสำระส ำคัญแ 
 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธินอกเหนือจากกรณีตามข้อ 12.1  ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท  และ

ทีป่ระชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
 
12.3  เงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ  
 การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกําหนดสทิธิไมว่า่กรณีใด ๆ จะต้องไมเ่ป็นการขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ หรือ

การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิหรืออตัราการใช้สทิธิ ยกเว้นการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ที่ระบุ
ไว้ในข้อ 4 และต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึง ข้อกําหนด
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ่ทจ. 34/2551 หรือ กฎเกณฑ์ใด ๆ ของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือ
ของตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ทีจ่ะมีเพิ่มเติมภายหลงัทีบ่ริษัทได้จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้นีแ้ล้ว  

 
12.4  กระบวนกำรหรือขญน้ตอนในกำรจะด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ 
 (1)  บริษัทมีสทิธิเรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเพื่อขอมติใดๆ โดยจดัประชมุตามวิธีการทีกํ่าหนด

ไว้ในข้อกําหนดสทิธิ ซึ่งมติที่ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินีจ้ะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ทัง้นี  ้ประธานกรรมการหรือผู้ ที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทจะเป็นประธานในทีป่ระชมุ ซึง่มติโดยชอบของทีป่ระชมุผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่เรียกประชุมและดําเนินการประชุมให้มีผลบงัคบัใช้และผกูพนัผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือตอบรับหนงัสือแทนการเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสทิธิหรือไมก็่ตาม  

 (2) ในการลงมติใดๆ บริษัทอาจขอความเห็นชอบจากผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นหนงัสอืแทนการเรียก
ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพื่อลงมติใดๆ ดงักลา่ว  โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่ง 
หนึง่ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียง  ทัง้นี ้มติดงักลา่วมีผล 
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บงัคบัใช้และผกูพนัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทกุราย  ไมว่า่จะเข้าร่วมประชมุหรือตอบรับหนงัสอืแทน 
การเรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือไมก็่ตาม 

12.5   กำรแจ้งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง  
 ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาด 

หลกัทรัพย์โดยทนัทีหลงัจากที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ  และจะดําเนินการจดัส่ง 
ข้อกําหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วนั นบั 
จากวนัที่มีการร้องขอ  และจดัสง่นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ  และสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 
วนันบัแตว่นัทีม่ีการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกําหนด  

 
13.  ผลบญงคัญบของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บญงคัญบ 

ข้อกําหนดสทิธิฉบบันีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธิไปจนถึงวนัใช้สทิธิวนัสดุท้าย  โดยข้อกําหนด
สิทธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย  การตีความและผลของข้อกําหนดสิทธิฉบบันีใ้ห้เป็นไปตามบทบญัญัติ
แหง่กฎหมายไทย  และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกําหนดสิทธินีข้ดัหรือแย้งกบักฎหมาย  หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บงัคบั
ตามกฎหมายกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ  ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดงักลา่วบงัคบักบัใบสําคญัแสดงสิทธิแทน
ข้อความของข้อกําหนดสทิธิเฉพาะในสว่นทีข่ดัแย้งกนันัน้  

 
ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิขอรับรองวา่ จะปฏิบตัิตามรายละเอียดและเง่ือนไขของข้อกําหนดสทิธินีโ้ดย เคร่งครัด จึง

ได้ลงนามไว้เป็นหลกัฐาน ณ วนัที ่ 23 สงิหาคม 2561 
 
 

           ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
           บริษัท บางกอกชีทเม็ททลั จํากดั (มหาชน) 

 
  

 
 

     

       ( นายธานิน  สจัจะบริบรูณ์ )  ( นายธีรวตั  อมรธาตรี ) 

 กรรมการผู้มีอาํนาจ    กรรมการผู้มีอาํนาจ  
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Checklist warrant-RO 
ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับ 

warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  บริษัท บำงกอกชีทเม็ททลั  จ ำกดั  (มหำชน) 
  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

 

รำยละเอยีดของ warrant   
 - ช่ือ warrant  (ถา้มี) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ  ากดั 
(มหาชน) คร้ังท่ี 1 (BM-W1)  
 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี  9 สิงหาคม 2561 
 - วนัท่ีเสนอขาย warrant 17 สิงหาคม 2561  - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant 16 สิงหาคม 2563 
 - จ  านวน warrant ท่ีเสนอขาย 110,000,000 หน่วย     - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  16  สิงหาคม 2563 
 - ราคาท่ีเสนอขาย  0.00  บาท                                    - จ  านวนหุน้รองรับ 110,000,000 หุน้ 
 - อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย - ราคาใชสิ้ทธิ 4.00 บาท 
                                            ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 
 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

1. ลกัษณะของ warrant   
 1.1 สัดส่วนจ านวนหุน้รองรับต่อจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั2 เท่ากบั 

  

                                                        
1
  ใหร้ะบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วธีิการค านวณสดัส่วนจ านวนหุน้รองรับ :  
((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 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้

ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุ้นมีมติในวาระอ่ืนใดท่ีอาจท าให้จ  านวนหุ้นรองรับ outstanding ท่ี
จะตอ้งน ามาค านวณเพิ่มข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกวา่ท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทั
ตอ้งน าหุ้นรองรับท่ีอาจเพิ่มข้ึนดงักล่าวมารวมค านวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

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

 ขอ้ก าหนด 
สิทธิ ขอ้ 1.1 
หนา้ 3 

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี 17 ส.ค.2561)  ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 1.1 
หนา้ 3 

 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน  ขอ้ก าหนดสิทธิ 
ขอ้ 1.1 หนา้ 3-4 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ≥ 15 วนั 
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ3 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ 
ขอ้ 1.2.2 หนา้ 6 

 1.5 ก าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant  ขอ้ก าหนดสิทธิ 
ขอ้ 1.2.1 หนา้ 6 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   
 2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 
  - ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 
  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  
 - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  
 - เหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ 
              - อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ ________ 

 หนงัสือเชิญ
ประชุม
วสิามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังท่ี 
1/2561 
เอกสารแนบ2

หนา้ 1-5 

                                                        
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 

4 Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ  านวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   
                              จ  านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 
 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ 
  (1) price dilution4 

 หนงัสือเชิญ
ประชุม
วสิามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังท่ี 
1/2561 
เอกสารแนบ2
หนา้ 2-3 

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

 หนงัสือเชิญ
ประชุม
วสิามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังท่ี 
1/2561 
เอกสารแนบ2
หนา้ 2-3 

 2.3 วธีิการจดัสรรwarrant   หนงัสือเชิญ
ประชุม
วสิามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังท่ี 
1/2561 
เอกสารแนบ2
หนา้ 1 

 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ _________________________________   

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

            จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

3. มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมติ   
 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ให้ออกหุ้นรองรับอยา่งเพียงพอ    รายงานการ

ประชุม
วสิามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังท่ี 
1/2561 วาระ
ท่ี 5 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุ้นอนุมติัเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2561) 

 รายงานการ
ประชุม
วสิามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังท่ี 
1/2561 วาระ
ท่ี 2 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 (1) อายขุอง warrant  ระบุ____2____ ปี 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 
 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 
 (4) วธีิการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ยของ 
แต่ละไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดส าคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ____________ 

 ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 1.1 
หนา้ 3-5 
ขอ้ 1.2.5 
หนา้ 7-11 

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตาม warrant  ขอ้ก าหนดสิทธิ 
ขอ้ 12 หนา้ 24-25 

       4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้ 
หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของหุ้นของบริษทักบั 
ราคาใชสิ้ทธิ 

 ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 3 
หนา้ 12-13 
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Checklist 

 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 
 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
 (1) กรณีมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัสามารถเรียกใหผู้ถื้อ warrant ใชสิ้ทธิ 
ก่อนก าหนด บริษทัรับรองวา่ ขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกใหใ้ชสิ้ทธิ 
ก่อนก าหนดดงักล่าวตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคุม
ของบุคคลใด ๆ  
 (ข) ก าหนดใหบ้ริษทั ตอ้งเรียกใหมี้การใชสิ้ทธิเม่ือมีเหตุการณ์ 
ท่ีก าหนดไว ้
 (ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงท าใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป 
ทราบถึงขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (2) ก าหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบั
ระบุวธีิการค านวณ 
 (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุน้ของบริษทั อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุน้ 
 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด7 
 (ค) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด7 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี
ขอ้ก าหนด
สิทธิใหบ้ริษทั
เรียกใหผู้ถื้อ
Warrant ใช้
สิทธิก่อน
ก าหนด 
 
 
 
 
 
ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 4 
หนา้ 13-18 

                                                        
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายต ่ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวธีิการค านวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

5. กำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรเสนอขำย warrant   
 5.1 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่ จะปรับสิทธิโดยวธีิใดวธีิหน่ึง
ดงัน้ี 
  (1) ปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ หรือ 
  (2) ปรับราคาใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับ
อตัราการใชสิ้ทธิ 
  ทั้งน้ี หากบริษทัตอ้งออกหุน้รองรับเพิ่มเติม บริษทัตอ้งยืน่มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัให้ออกหุน้รองรับการปรับสิทธินั้นอยา่งเพียงพอต่อส านกังาน 
ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือวา่บริษทัไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้รองรับ 

 ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 4 
หนา้ 13-18 

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

 ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 4.8
หนา้ 18 

 
 บริษทัขอเรียนวา่ บริษทัรับทราบและเขา้ใจเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุน้
รองรับทุกประการ  ทั้งน้ี ในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตาม warrant ภายหลงัการเสนอขาย  
บริษทัจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และจะไม่ด าเนินการใหข้ดัหรือ
แยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้การแกไ้ข
เพิ่มเติมนั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้ านกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม  
และขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นรายการขา้งตน้และเอกสารท่ีแนบมาพร้อม checklist น้ีถูกตอ้ง
และตรงต่อความจริงทุกประการ 
 

 
 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( นายธานิน  สัจจะบริบูรณ์) 

 
 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( นายธีรวตั  อมรธาตรี) 

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

1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

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

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

2. กำรค ำนวณรำคำตลำด ใหใ้ชร้าคาหน่ึงราคาใดดงัต่อไปน้ี   
  2.1 รำคำตลำดถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดต่อกนั  
แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้น 
ในแต่ละวนัก็ได ้
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  (2) วนัก ำหนดรำคำเสนอขำย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัให้
บริษทัเสนอขาย warrant และหุน้รองรับในราคาต ่า  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 
  (ง) วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ตาม warrant    
   ทั้งน้ี หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นตลาดตามขอ้ 2.1 ให้ระบุความ
เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 
 2.2 ราคาท่ีก าหนดโดยผา่นการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทั เช่น การส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานให้
ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยสมมติฐานส าคญัท่ีใชป้ระกอบการค านวณราคาตลาดใหเ้พียงพอ
และชดัเจนดว้ย 
 



9 

 

 
 

เอกสำรทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) 
และหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

 

เอกสำรทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ มี  
2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีขออนุมติัให้ออกและเสนอขาย 

warrant และหุน้รองรับ 
มี  

3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant  
 และหุน้รองรับ 

มี  

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

ไม่มี  

8. หนงัสือส านกังานแจง้การผอ่นผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งด าเนินการ 
 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศก าหนด (ถา้มี) 

ไม่มี  

 

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

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

