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ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสทิธแิละหนา้ที ่

ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิาํหรบั 

“ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน) คร ้งัที2่ (BKD-W2)” 
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ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสทิธิและหนา้ที่ 

ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิและผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสาํหรบั 

“ใบสาํคญัแสดงสทิธิทที่จะซ้ือหุน้สามญัของบรษิทั บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน) คร ้งัที่2 (BKD-W2)” 

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัออกใหมข่องบรษิทับางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน) คร ้งัที ่2  

(“ใบสาํคญัแสดงสทิธ”ิ) ออกโดยบรษิทั บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน) (“ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “บรษิทั”  

ตามมตทิีป่ระชมุสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2561 

ท ัง้นี้  ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะไดร้บัสทิธติามทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสทิธ ิ     โดยบรษิทัและผูถ้อื 

ใบสาํคญัแสดงสทิธจิะตอ้งผูกพนัตามขอ้กาํหนดสทิธทิกุประการ และใหถ้อืวา่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธไิดร้บัทราบและเขา้ใจ

ขอ้กาํหนดต่างๆ ในขอ้กาํหนดสทิธิเป็นอย่างดแีลว้ ท ัง้นี้บริษทัจะจดัใหม้กีารเก็บรกัษาสาํเนาขอ้กาํหนดสทิธไิวณ้ สาํนกังาน

ใหญ่ของบรษิทัเพือ่ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธขิอตรวจสอบสาํเนาขอ้กาํหนดสทิธไิดใ้นวนัและเวลาทาํการของบรษิทั 

1. คาํจาํกดัความ 

 คาํและขอ้ความต่างๆทีใ่ชอ้ยู่ในขอ้กาํหนดสทิธใิหม้คีวามหมายดงัต่อไปนี้ 

 ขอ้กาํหนดสทิธ ิ  หมายถงึ ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสทิธแิละหนา้ทีข่องผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อื    

 ใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ บริษทั บางกอก เดค-คอน จาํกดั 

(มหาชน) ครัง้ที ่2 และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิภายหลงั 

 ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิหรอื หมายถงึ ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ บรษิทั บางกอก เดค-คอน จาํกดั 

    (มหาชน) ครัง้ที ่2 BKD-W2  

 ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิหมายถงึ ใบทีไ่ดอ้อกโดย บริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือ่ใช ้

แทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามญัของบริษทั บางกอก เดค-คอน 

จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 

ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ หมายถงึ บรษิทั บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน) หรอื “บรษิทั” 

ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ หมายถงึ ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่

ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

วนัทาํการ หมายถงึ วนัทีธ่นาคารพาณิชยเ์ปิดทาํการตามปกตใินกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ใช่วนัเสาร ์

หรือวนัอาทติย ์หรือวนัหยุดธนาคารอืน่ๆที่กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 
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สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ประกาศ ทจ.34/2551 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่องการขออนุญาต 

และการอนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ทีอ่อกใหม่และหุน้

ทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ หมายถงึ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ หมายถงึ วนัที ่3 กนัยายน 2561 

วนัใชส้ทิธ ิ หมายถงึ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดปี้ละ 1 

ครัง้ ในวนัทาํการสุดทา้ยของเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี ภายในระยะไม่เกิน 

5 ปี นบัจากวนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ ท ัง้นี้ กาํหนดวนัใชส้ทิธคิร ัง้แรกตรง

กบัวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และวนัใชส้ิทธิคร ัง้สุดทา้ยตรงกบัวนัที่ 30 

พฤศจิกายน 2565 ซึ่งหากวนักาํหนดการใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยุดทาํการให ้

เลือ่นเป็นวนัทาํการก่อนหนา้ 

ระยะเวลาแจง้ความจาํนง หมายถงึ ใหม้คีวามหมายตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 2.2.2 ของขอ้กาํหนดสทิธ ิ

ในการใชส้ทิธ ิ   

 

2.  รายละเอยีดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 บริษทัจะออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามญัของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 358,736,822 หน่วย โดย

จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัเดมิของบริษทัซึง่กาํหนดวนัรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้

สามญัของบริษทัในวนัที ่2 สงิหาคม 2561 ตามสดัส่วนการถอืหุน้ ในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเดมิต่อใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 

หน่วย รวมจาํนวนไมเ่กนิ 358,736,822 หน่วย 

2.1  ลกัษณะสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ   บรษิทั บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู่ผูเ้สนอขาย  52/3 หมู่ 8 ถนนบางบวัทอง-สุพรรณบุรี ตาํบลละหาร อาํเภอบางบวัทอง 

จงัหวดันนทบรุ ี11110 โทรศพัท ์02-9255777 โทรสาร 02-9255778 

ประเภทใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ  ใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบริษทั บางกอก เดค-คอน จาํกดั 

(มหาชน) ครัง้ที ่2 (BKD-W2) 
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ชนิดใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามญัของบริษทั ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและโอน

เปลีย่นมอืได ้

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิี ่  ไมเ่กนิ 358,736,822 หน่วย 

ออกและเสนอขาย 

จาํนวนหุน้ทีร่องรบัการใชส้ทิธ ิ  ไมเ่กนิ 358,736,822 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ  33.33 ของจํานวนหุ น้ที่ เ รียกชํา ระแล ว้ท ั้งหมดของบริษ ัท  จํานวน 

986,210,468 หุน้ ณ วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2561 ซึง่เป็นวนัทีค่ณะกรรมการมี

มติใหอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิรวมกบัหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่

บคุคลในวงจาํกดั (PP) จาํนวน 90,000,000 หุน้ 

วธิเีสนอขาย  เป็นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัส่วน

การถือหุน้ในอตัรา 3 หุน้สามญัเดิมต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซึ่ง

กาํหนดวนัรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้

สามญัของบรษิทัในวนัที ่2 สงิหาคม 2561  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 4 ปี 3 เดือน นบัแต่วนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ตัง้แต่วนัที่ 3 กนัยายน 

2561 จนถงึวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 5 ปี ตามมติที่

ประชมุสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 1/2561 เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2561 

ท ัง้นี้ ภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิบริษทัจะไม่ขยายอายุใบสาํคญั

แสดงสทิธ ิ

วนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 3 กนัยายน 2561 

อตัราการใชส้ทิธต่ิอหน่วย ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยมสีทิธซิื้อหุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมกีาร

ปรบัอตัราการใชส้ทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ

ราคาการใชส้ทิธ ิ ราคาใชส้ทิธ ิมรีายละเอยีดดงันี้ 

 ปีที ่1 ราคาหุน้ละ 4.00 บาท (30 พ.ย. 2561)  

 ปีที ่2 ราคาหุน้ละ 4.00 บาท (29 พ.ย. 2562) 

 ปีที ่3 ราคาหุน้ละ 4.50 บาท (30 พ.ย. 2563) 

 ปีที ่4 ราคาหุน้ละ 5.00 บาท (30 พ.ย. 2564) 

 ปีที ่5 ราคาหุน้ละ 5.50 บาท (30 พ.ย. 2565) ซึง่เป็นวนัใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย 
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2.2 การใชส้ทิธิและเงือ่นไขการใชส้ทิธิ 

2.2.1.  วนักาํหนดการใชส้ทิธ ิ

ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธไิดปี้ละ 1 ครัง้ ในวนัทาํการคร ัง้สุดทา้ย

ของเดอืน พฤศจกิายนของทุกปี ภายในระยะเวลา 4 ปี 3 เดอืน นบัจากวนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธทิ ัง้นี้กาํหนดวนัใชส้ทิธิ

คร ัง้แรกตรงกบัวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และวนัใชส้ิทธิคร ัง้สุดทา้ยตรงกบั วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งหากวนั

กาํหนดการใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุดทาํการใหเ้ลือ่นเป็นวนัทาํการก่อนหนา้ 

2.2.2.  ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิ

ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญัของบรษิทั จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการ

ใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของบริษทั ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการของธนาคารพาณิชยก่์อน

วนักาํหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ สาํหรบัการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ยไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย 

ท ัง้นี้ บรษิทัจะไมม่กีารปิดสมดุทะเบยีนเพือ่พกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิยกเวน้ในกรณีการใชส้ทิธคิร ัง้

สุดทา้ยจะมกีารปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ21 วนั ก่อนการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย และตลาดหลกัทรพัยจ์ะ

ทาํการขึ้นเครื่องหมาย SP (หา้มทาํการซื้อขาย) ลว่งหนา้ 2 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน (ในกรณีทีว่นัปิดสมดุทะเบยีน

พกัการโอนสทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิตรงกบัวนัหยุดทาํการของตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้ลือ่นวนัปิดสมดุทะเบยีนเป็นวนัทาํการ

ก่อนหนา้) 

การแจง้ข่าวเกี่ยวกบัการใชส้ิทธิ อตัราการใชส้ทิธิ ราคาที่จะซื้อหุน้สามญั ระยะเวลาในการใชส้ทิธิ และ

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ บริษทัจะแจง้รายละเอยีดดงักล่าวอย่างนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนระยะเวลาแจง้

ความจาํนงในการใชส้ทิธแิต่ละคร ัง้ ในระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย ์สาํหรบัวนัใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย บรษิทัจะส่ง

รายละเอยีดดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิตามรายชื่อทีป่รากฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิณ วนั

ปิดสมดุทะเบยีนคร ัง้สุดทา้ยทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

2.2.3  นายทะเบยีนของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย, ถนนรชัดาภเิษก ดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์: 0 2009 9999 Website :www.tsd.co.th 
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 นายทะเบยีนของใบสาํคญัแสดงสทิธิจะรบัผดิชอบต่อการปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึง่ใน

สมดุทะเบยีนจะตอ้งประกอบดว้ย ชื่อและนามสกุล สญัชาติ ที่อยู่ของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆที่ 

บริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั จะกาํหนดในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนัจะถอืว่าขอ้มูลที่ปรากฏในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธเิป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ดงันัน้ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธมิหีนา้ทีใ่นการแจง้ขอเปลีย่นแปลงหรือ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดในรายละเอยีดในการลงบนัทกึสมดุทะเบยีนใบสาํคญัแสดงสทิธต่ิอนายทะเบยีนโดยตรง 

 บริษทัขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นนายทะเบยีนใบสาํคญัแสดงสทิธิ   โดยจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าว

ใหแ้ก่ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย ์(SET 

SMART/ ELCID) และแจง้ให ้ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนั รวมท ัง้ บริษทัจะดาํเนินการจดัส่งหนงัสอืแจง้การเปลีย่นแปลง

ดงักลา่วใหก้บัผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนดว้ย 

2.2.4 สถานทีต่ดิต่อในการใชส้ทิธ ิ
บรษิทั บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน) 

52/3 หมู ่8 ถนนบางบวัทอง-สุพรรณบรุ ี

ตาํบลละหาร อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุ ี11110 

โทรศพัท ์02-9255777 ต่อ 505 โทรสาร   02-9255778  Website : www.bangkokdeccon.com 

 ท ัง้นี้ ในกรณีทีบ่ริษทัมกีารเปลีย่นแปลงสถานทีต่ิดต่อในการใชส้ทิธิ บริษทัจะแจง้รายละเอยีดใหก้บัผูถ้อื

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยต่์อไป 

2.2.5 ข ัน้ตอนการใชส้ทิธ ิ
ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถตดิต่อขอรบัแบบแจง้ความจาํนงในการใช ้

สทิธซิื้อหุน้สามญัไดท้ีบ่รษิทั ในระหวา่งระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิ

ในกรณีที่ใบสาํคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิที่

ตอ้งการใชส้ทิธติอ้งแสดงความจาํนงและกรอกแบบคาํขอใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธติามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

กาํหนด โดยยืน่ต่อบริษทัหลกัทรพัยข์องตน และบริษทัหลกัทรพัยน์ ัน้จะดาํเนินการแจง้กบั บริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) เพือ่ขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธสิาํหรบันาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการซื้อหุน้ทีจ่ะยืน่กบับรษิทั 

เพือ่ดาํเนินการใชส้ทิธต่ิอไป 
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ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัจะตอ้งปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไขการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ โดยผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งปฏิบตัิใหถู้กตอ้งตามขอ้บงัคบัหรือ

กฎหมายต่างๆทีใ่ชบ้งัคบัเกี่ยวกบัการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัดว้ย โดยดาํเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ 

1) แบบแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิซื้อหุน้สามญัที่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นแลว้ทุก

รายการ พรอ้มลงนามโดยผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิ ัง้นี้ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะสามารถขอรบัแบบแจง้

ความจาํนงในการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิทัได ้ณ สถานทีต่ิดต่อในการใชส้ทิธิ ในช่วงระยะเวลาการ

แจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิหรอืระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย 

2) ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ระบุว่าผูถ้ือนัน้มสีิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิตาม

จาํนวนทีร่ะบอุยู่ในแบบแสดงจาํนงการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั 

3) หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธ ิ 

(1) บคุคลสญัชาตไิทย : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(2) บคุคต่างดา้ว  : สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(3) นิตบิคุคลในประเทศ   : สาํเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั ซึง่ออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรอื 

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง อายุไม่เกิน 6 เดอืน ก่อนวนักาํหนดการใช ้

สิทธิ พรอ้มร ับรองสําเนาถูกตอ้ง โดยผูม้ีอ ํานาจลงนามและ

ประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้ม)ี และแนบเอกสารหลกัฐาน

ของผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื่อ ตาม (1) หรอื (2) แลว้แต่กรณี พรอ้ม

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(4)   นิตบิคุคลต่างประเทศ  : สาํเนาเอกสารการจดทะเบยีนบรษิทัรบัรองโดย Notary Public  

หรือหน่วยราชการที่มีอาํนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน พรอ้มรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูม้อีาํนาจลงลายมอืชือ่ตาม 

(1) หรอื (2) แลว้แต่กรณี พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

         (5)  คสัโตเดยีน (Custodian): สาํเนาเอกสารการจดทะเบยีนรบัรองโดยเจา้หนา้ที่โนตารี พบัลคิ

ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ พรอ้มหนงัสือแต่งตัง้คสัโตเดียน 

และเอกสารหลกัฐานของผูม้อีาํนาจลงนามกระทาํการแทนตาม (1) 

หรอื (2) ขา้งตน้ 
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4) ชาํระเงนิตามจาํนวนในการใชส้ิทธิตามที่ระบุในแบบแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิซื้อหุน้สามญัภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด โดยไมเ่กนิวนัใชส้ทิธ ิโดยวธิหีนึ่งวธิใีด ดงันี้ 

(ก) โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากชื่อบญัช ี“จองซื้อหุน้สามญั บมจ.บางกอก เดค-คอน เพือ่รองรบั

การใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้ (BKD-W2)”ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาถนนรตันาธเิบศร ์บางใหญ่ เลขทีบ่ญัช ี044-8-93564-7โดยแนบหลกัฐานการโอนเงนิ  

(ข) ชาํระโดย เช็ค ดรา๊ฟท ์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร หรอืคาํส ัง่จ่ายเงนิธนาคารทีส่ามารถเรียกเก็บ

ไดใ้นกรุงเทพมหานคร ภายในวนัใชส้ทิธแิต่ละคร ัง้ โดยขดีคร่อมส ัง่จ่ายบญัช ี“จองซื้อหุน้

สามญั บมจ.บางกอก เดค-คอน เพือ่รองรบัการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้ (BKD-

W2)” ท ัง้นี้การใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัดงักลา่วจะสมบูรณ์ต่อเมือ่บริษทัสามารถเรียกเก็บเงนิ

จาํนวนดงักลา่วไดแ้ลว้เทา่นัน้ หากเรยีกเก็บเงนิไม่ไดด้ว้ยเหตใุดๆทีม่ไิดเ้กดิจากบรษิทั ให ้

ถอืวา่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธแิสดงเจตนายกเลกิการใชส้ทิธดิงักลา่ว และบรษิทัตกลงให ้

ถอืเป็นการยกเลกิการขอใชส้ทิธิในคร ัง้น ัน้ แต่ท ัง้นี้ ไม่เป็นการตดัสทิธิทีจ่ะใชส้ทิธิซื้อหุน้

สามญัในคร ัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลกิการใชส้ทิธิในคร ัง้สุดทา้ยใหถ้อืวา่หมดสทิธทิีจ่ะ

ซื้อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่วอกีต่อไป 

   หมายเหต:ุ  ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซื้อหุน้สามญัจะเป็นผูร้บัภาระ

ค่าใชจ่้ายทางภาษ ีและ/หรอื อากรแสตมป์ท ัง้หมด (ถา้ม)ี ตามบทบญัญตัแิหง่ประมวลรษัา

กรว่าดว้ยหมวดอากรแสตมป์หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง หรอืบงัคบัใชใ้น

การใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(ถา้ม)ี 

2.2.6  จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการ 

ใชส้ทิธเิทา่กบัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญั เวน้แต่จะมกีารปรบัสทิธ ิ

 

2.2.7 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิจะตอ้งใชส้ทิธิในการซื้อหุน้สามญัไม่ตํา่กว่า 100 หุน้ หรือทวคูีณของ 100 หุน้ 

ยกเวน้ กรณีทีใ่บสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่วมเีศษหรือเป็นกรณีการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย อย่างไรก็ตามในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญั

แสดงสทิธทิีม่สีทิธใินการซื้อหุน้สามญัตํา่กวา่ 100 หุน้ จะตอ้งใชส้ทิธคิร ัง้เดยีวท ัง้จาํนวน 

 

  2.2.8. จาํนวนหุน้สามญัทีจ่ะออกเมือ่มกีารใชส้ทิธิจะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงนิในการใชส้ทิธิ ซึง่ผูถ้อืใบสาํคญั

แสดง สทิธิไดช้าํระตามทีก่ล่าวขา้งตน้หารดว้ยราคาการใชส้ทิธิในขณะทีม่กีารใชส้ทิธิน ัน้ โดยบริษทัจะออกหุน้สามญัเป็น

จาํนวนเต็มไม่เกนิจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธคูิณดว้ยอตัราการใชส้ทิธ ิ หากมกีารปรบัราคาใชส้ทิธแิละ/หรอือตัรา
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การใชส้ทิธิแลว้  ทาํใหม้เีศษเหลอือยู่จากการคาํนวณดงักล่าว  บรษิทัจะไม่นาํเศษดงักลา่วมาคิดคาํนวณและจะชาํระเงนิที่

เหลอืจากการใชส้ทิธดิงักลา่วคืนใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใน 14 วนั นบัจากใชส้ทิธใินแต่ละคร ัง้โดยไมม่ดีอกเบี้ย 

ในกรณีทีต่อ้งมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธิตามเกณฑก์ารปรบัราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิ ตามที่

ระบใุนเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิและมเีศษของจาํนวนหุน้สามญัทีจ่ะไดร้บัจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิใหต้ดัเศษของ

หุน้ทิ้ง 

2.2.9. การคาํนวณการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิ จะไม่มกีารเปลีย่นแปลงซึง่ทาํใหร้าคาการใชส้ิทธิใหม่สูงขึ้น 

และ/หรือ อตัราการใชส้ทิธิลดลงเวน้แต่กรณีการรวมหุน้ และจะใชร้าคาการใชส้ทิธิใหม่หลงัการเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 

ตาํแหน่ง) คูณกบัจาํนวนหุน้สามญั (จาํนวนหุน้สามญัคาํนวณไดจ้ากอตัราการใชส้ทิธใิหมคู่ณกบัจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่

แจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ เมื่อคาํนวณไดจ้าํนวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้น ัน้ทิ้ง) ส่วนในกรณีที่การ

เปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิดงักลา่วมผีลทาํใหร้าคาการใชส้ทิธใิหม่มรีาคาซึง่ตํา่กว่ามลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั 

ก็ใหใ้ชม้ลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัเป็นราคาการใชส้ทิธใิหม ่

2.2.10 หากบริษทัไดร้บัหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสทิธิไม่ครบตามจาํนวนที่ระบุไวใ้นแบบแจง้ความจาํนงในการใช ้

สทิธซิื้อหุน้สามญั หรอืบรษิทัตรวจสอบไดว้า่ขอ้ความทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธกิรอกลงในแบบแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ

ซื้อหุน้สามญันัน้ไม่ครบถว้น หรอืไม่ถกูตอ้ง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถว้นถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายต่างๆ ผูถ้อื

ใบสาํคญัแสดงสทิธจิะตอ้งทาํการแกไ้ขเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขก่อนวนัทีใ่ชส้ทิธ ิมฉิะนัน้แลว้บริษทัจะถอืว่าการแจง้ความ

จาํนงในการใชส้ทิธคิร ัง้น ัน้สิ้นสภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิและบรษิทัจะจดัส่งใบสาํคญัแสดงสทิธิ พรอ้มคืนเงนิใหแ้ก่ผูถ้อื

ใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใน 14 วนันบัจากวนัใชส้ทิธ ิโดยไม่มดีอกเบี้ยไมว่า่กรณีใดๆ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิชาํระเงนิในการใชส้ทิธไิม่ครบถว้น บริษทัสงวนสทิธิทีจ่ะดาํเนินการประการใด

ประการหนึ่งต่อไปนี้ตามทีบ่รษิทัเหน็สมควร 

(1) ถอืวา่การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิ้นสภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธหิรอื 
(2) ถอืวา่จาํนวนหุน้สามญัทีจ่องซื้อมจีาํนวนเท่ากบัจาํนวนทีพ่งึจะไดร้บัตามจาํนวนเงนิในการใชส้ทิธซิึง่บรษิทั

ไดร้บัชาํระไวจ้รงิตามราคาการใชส้ทิธใินขณะนัน้ 

    ในกรณีตามขอ้ (1) บรษิทัจะคืนเงนิทีไ่ดร้บัไวแ้ละใบสาํคญัแสดงสทิธ ิซึง่บรษิทัถอืวา่ไม่มกีารใชส้ทิธดิงักลา่ว

ใหก้บั  ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใน 14 วนั โดยไมม่กีารคาํนวณดอกเบี้ย ไมว่า่ในกรณีใดๆ ท ัง้น้ีใบสาํคญัแสดงสทิธทิีย่งั

ไมม่กีารใชส้ทิธดิงักลา่วยงัมผีลใชไ้ดต่้อไปจนถงึวนัใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย หรอื  
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  ในกรณีตามขอ้ (2) บรษิทัจะส่งมอบใบสาํคญัแสดงสทิธพิรอ้มเงนิส่วนทีเ่หลอื (ถา้ม)ี ในกรณีทีบ่ริษทัถอืวา่มี

การใชส้ทิธเิพยีงบางส่วน คืนใหก้บัผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใน 14 วนั โดยจะไม่มกีารคาํนวณดอกเบี้ยไม่วา่ในกรณีใดๆ 

อย่างไรก็ดใีบสาํคญัแสดงสทิธสิ่วนทีย่งัไมม่กีารใชส้ทิธดิงักลา่วยงัมผีลใชต่้อไปจนถงึวนัใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย 

  2.2.11.  เมือ่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขการแจง้ความจาํนงใน

การใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั กลา่วคอื ไดส้่งมอบท ัง้ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิแบบแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั และชาํระ

เงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัถกูตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะไม่สามารถเพกิถอนการใชส้ทิธไิด ้เวน้แต่จะ

ไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากบรษิทั 

  2.2.12.  เมือ่พน้กาํหนดวนัใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ยแลว้ แต่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธยิงัมไิดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขของการใช ้

สทิธทิีก่าํหนดไวอ้ย่างครบถว้น ใหถ้อืวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธนิ ัน้ๆสิ้นสภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธแิละผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ใชส้ทิธไิมไ่ดอ้กีเมือ่พน้กาํหนดการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย 

  2.2.13.  ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิส่งมอบใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นจาํนวนหน่วยมากกว่าจาํนวนหน่วยที่

ประสงคจ์ะใชส้ทิธิ บริษทัจะส่งใบสาํคญัทีม่จีาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธสิ่วนที่เหลอืคืนใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดง

สทิธภิายใน 14 วนันบัจากวนัใชส้ทิธนิ ัน้ๆ  

 2.2.14.  บรษิทัจะยืน่ขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุชาํระแลว้ของบรษิทั ต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจาํนวนหุน้สามญั 

ทีอ่อกใหม่สาํหรบัการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ภายใน 14 วนั นบัจากวนัใชส้ทิธ ิและบรษิทัไดร้บัชาํระค่าหุน้ครบตามจาํนวนทีม่ี

การใชส้ทิธแิลว้ นอกจากนี้บริษทัจะดาํเนินการจดทะเบยีนผูถ้อืใบแสดงสทิธทิีไ่ดใ้ชส้ทิธนิ ัน้เขา้เป็นผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั

ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ตามจาํนวนหุน้สามญัทีค่าํนวณไดจ้ากการใชส้ทิธใินคร ัง้น ัน้ 

2.2.15 ในกรณีทีหุ่น้สามญัทีส่าํรองไวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธมิไีมเ่พยีงพอ  บรษิทัจะดาํเนินการชดใชค่้าเสยีหายที ่

เกดิขึ้นใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ม่สามารถใชส้ทิธไิด ้ อย่างไรก็ตามบริษทัจะไม่ชดใชค่้าเสยีหายใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญั

แสดงสทิธทิีไ่ม่สามารถใชส้ทิธไิดเ้นื่องจากการถกูจาํกดัสทิธติามสดัส่วนการถอืหุน้ทีร่ะบใุนขอ้บงัคบัของบรษิทั ถงึแมว้า่จะมี

หุน้สามญัเพยีงพอก็ตาม 

2.2.16. ใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอื คณะกรรมการบรหิาร หรอื ประธานกรรมการ หรอืบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิาร เป็นผูพ้จิารณาขอ้กาํหนด เงือ่นไขอืน่ และรายละเอยีดอืน่ๆ หรอื เหตใุห ้

ตอ้งออกหุน้ใหม่  ตลอดจนการเปลีย่นแปลงการใชส้ทิธิท ัง้ดา้นราคาและอตัราการใชส้ทิธิ  ตามวธิีการคาํนวณทีเ่หมาะสม 

เมื่อมเีหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที่เกี่ยวขอ้งกาํหนด ท ัง้น้ีหากมกีรณีที่จาํเป็นตอ้งขอมติจากที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัจะนาํเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามกฎระเบยีบต่อไป 
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3. การจอง การจาํหน่าย และการจดัสรร 

 3.1.  วธีิการเสนอขายและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัในคร ัง้น้ี เป็นการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทั และไดร้บั

จดัสรรในอตัราส่วน 3 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซึ่งกาํหนดวนัรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัในวนัที ่2 สงิหาคม 2561 โดยไมค่ดิมลูค่า 

3.2  วธีิการสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 บรษิทัจะดาํเนินการใหศู้นยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นนายทะเบยีนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ และบรษิทัจะดาํเนินการส่ง 

มอบใบสาํคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีต่ามวธิทีีไ่ดร้ะบไุวใ้นขอ้กาํหนดสทิธ ิ

3.3  ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิและตลาดรองของหุน้สามญัที่เกดิจากการใชส้ทิธิ 

  ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

  ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรในคร ัง้นี้ บริษทัจะยื่นขอเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ท ัง้น้ีภายใต ้

เงือ่นไขการปฏบิตัติามประกาศ  และกฏเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง  โดยจะดาํเนินการภายใน 45 วนั  หลงัจากไดท้าํการจดัสรรใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

  ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธ ิ

  บริษทัจะดาํเนินการยืน่ขออนุญาตนาํหุน้สามญัทีอ่อกใหม่จากการใชส้ทิธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดง

สทิธิเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 30 วนั นบัจากวนัสุดทา้ยของ

ระยะเวลาการใชส้ทิธิในแต่ละครัง้  ท ัง้นี้ เพือ่ใหหุ้น้สามญัดงักล่าวสามารถทาํการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดเ้ช่นเดยีวกบั

หุน้สามญัเดมิของบรษิทั 
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4.  การชดใชค่้าเสยีหาย กรณีบรษิทัไม่สามารถจดัใหมี้หุน้สามญัเพือ่รองรบัการใชส้ทิธิ 

  บรษิทัจะชดใชค่้าเสยีหายใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธติามรายละเอยีด ดงันี้ 

4.1.  บริษทัจะชดใชค่้าเสยีหายใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธต่ิอเมือ่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธไิดม้าแสดงความจาํนง 

ที่จะใชส้ิทธิในแต่ละคร ัง้  และปฏิบตัิถูกตอ้งครบถว้นตามเงือ่นไขที่กาํหนดไว ้ และบริษทัไม่สามารถจดัใหม้ีหุน้

สามญัเพือ่รองรบัการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิไดอ้ย่างครบถว้น โดยค่าเสียหายที่บริษทัจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถ้อื

ใบสาํคญัแสดงสทิธขิา้งตน้ สามารถคาํนวณไดด้งันี้ 

 

  

โดยที ่

  B คอื จาํนวนหุน้สามญัทีไ่มส่ามารถจดัใหม้ ีและ/หรอื เพิม่ขึ้นได ้ตามอตัราการใช ้

    สทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึ้น ต่อ 1 หน่วย 

  MP คอื มลูค่าการซื้อขายหุน้สามญัของบรษิทัท ัง้หมดหารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัของ 

    บรษิทัทีม่กีารซื้อขายท ัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นวนัใชส้ทิธใินแต่ละคร ัง้   

  EP คอื ราคาการใชส้ทิธหิรอืราคาการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงแลว้ 

 ในกรณีทีไ่ม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั” เนื่องจากหุน้สามญัไม่มกีารซื้อขายในวนัใช ้

สทิธบิรษิทัจะดาํเนินการกาํหนดราคายุตธิรรมเพือ่ใชใ้นการคาํนวณแทน 

4.2.  การชดใชค่้าเสยีหายขา้งตน้  บรษิทัจะชาํระใหเ้ป็นเชค็ขดีคร่อมส ัง่จ่ายเฉพาะและจะจดัส่งทางไปรษณีย ์

ลงทะเบยีนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใชส้ทิธใินแต่ละคร ัง้ โดยไมม่ดีอกเบี้ย หากบรษิทัไม่สามารถคืนเงนิค่าจอง

ซื้อหุน้ดงักลา่วใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธไิดภ้ายในกาํหนดเวลาดงักลา่ว บรษิทัจะชาํระดอกเบี้ยใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดง

สทิธใินอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี  โดยคาํนวณจากค่าเสยีหายนบัจากวนัทีพ่น้กาํหนดระยะเวลา 14 วนัดงักลา่วจนถงึวนัทีผู่ถ้อื

ใบสาํคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงนิคืนแลว้ อย่างไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากไดม้ีการส่งเช็คคืนเงนิค่าเสียหายดงักล่าวทาง

ไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิซื้อ หุน้สามญัโดยถูกตอ้งแลว้  ใหถ้ือว่าผูถ้ือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธไิดร้บัคืนเงนิค่าเสยีหายแลว้โดยชอบ  และผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไม่มสีทิธิเรียกรอ้งดอกเบี้ยหรือ

ค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไป 

ค่าเสยีหายต่อใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย = B X [MP-EP] 
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อน่ึง  ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิทีม่ใิช่สญัชาตไิทยทีใ่ชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญั  แต่ไม่สามารถจองซื้อได ้

เนื่องจากอตัราส่วนการถอืหุน้ของคนมใิช่สญัชาตไิทยในขณะนัน้เกินกวา่จาํนวนรอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายท ัง้หมด

ของบรษิทัตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้จาํกดัการโอนหุน้สามญั  ในกรณีเช่นนี้บรษิทัจะไมช่ดใช ้ค่าสยีหาย หรอื ดาํเนินการอืน่ใดใหแ้ก่

ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิทีม่ใิช่สญัชาตไิทย และผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิคนทีม่ใิช่สญัชาตไิทยไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหาย 

หรอืเรยีกรอ้งใหบ้ริษทัชดใชใ้ดๆท ัง้สิ้น อย่างไรก็ดใีบสาํคญั แสดงสทิธิยงัมผีลใชต่้อไปจนถงึวนัใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย หาก ณ 

วนัใชส้ทิธิคร ัง้สุดทา้ยผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิที ่มใิช่สญัชาตไิทยยงัไม่สามารถใชส้ทิธไิดเ้นื่องจากอตัราส่วนการถอืหุน้ของ

คนทีม่ใิช่สญัชาตไิทยในขณะนัน้เกนิ กวา่จาํนวนทีร่ะบไุวใ้นขอ้จาํกดัการโอนหุน้สามญั  ใหถ้อืวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่ว

หมดอายุลง  โดยผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีม่ใิช่สญัชาตไิทยดงักลา่ว ไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆต่อบรษิทั และบรษิทั

จะไมด่าํเนินการชดใชค่้าเสยีหายทีเ่กดิขึ้นท ัง้สิ้น 

5.  เงือ่นไขการปรบัสทิธิ 

 บริษทัจะดาํเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญัตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธิ

เมือ่เกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่รกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถ้อืใบสาํคญัแสดง

สทิธไิมใ่หน้อ้ยกวา่เดมิ 

(1) เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทั  อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ ซึง่

การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทนีบัต ัง้แต่วนัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงมลูค่าที่

ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทั 

ก. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ  ดงันี้ 

 

 

 

ข. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ  ดงันี้ 

 

 

 

  

Price 1  = Price 0 x [Par 1] 

   [Par 0] 

Ratio 1  = Ratio0 x [Par 0] 

   [Par 1] 
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 โดยที ่

   Price 1  คอื รายการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

   Price 0  คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

   Ratio 1  คอื อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

   Ratio 0  คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

   Par 1  คอื มลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 

   Par 0  คอื มลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 

(2) เมือ่บริษทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรือประชาชนท ัว่ไป และ/หรอืบคุคลในวงจาํกดั   ใน

ราคาสุทธต่ิอหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่คาํนวณไดต้ํา่กวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของ

บรษิทั” การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัท ี ตัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สามญั

จะไม่ไดร้บัสทิธิในการจองซื้อหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึ้นเครื่อง หมาย XR)  สาํหรบั

กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ  และ/หรอื       วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมส่าํหรบั

กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

แลว้แต่กรณี 

“ราคาสุทธต่ิอหุน้สามญัทีอ่อกใหม่” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงนิท ัง้สิ้นทีบ่รษิทัจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญั                     

หกัดว้ยค่าใชจ่้าย หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกใหมท่ ัง้หมด 

“ราคาตลาดหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั”  หมายถงึ  มูลค่าไดจ้ากซื้อขายหุน้สามญัของบริษทัท ัง้หมดหารดว้ย

จาํนวนหุน้สามญัของบริษทัทีม่กีารซื้อขายท ัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นระหวา่งระยะเวลา 15 วนัทาํการ (วนัที่

เปิดทาํการซื้อขายของตลาดหลกัทรพัย)์ ตดิต่อกนั ก่อนทีใ่ชใ้นการคาํนวณ 

“วนัทีใ่ชใ้นการคาํนวณ” หมายถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธิในการจองหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ (วนั

แรกทีข่ ึ้นเครื่องหมาย XR) สาํหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรือ วนัแรกของการเสนอ

ขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่สาํหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ประชาชนท ัว่ไป และ/หรอื กรณีทีเ่ป็นการเสนอขาย

ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” เนื่องจากหุน้สามญัไม่มีการซื้อขายใน

ช่วงเวลาดงักลา่ว บรษิทัจะดาํเนินการกาํหนดราคายุตธิรรมเพือ่ใชใ้นการคาํนวณแทน 
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อน่ึง ในกรณีทีม่กีารเสนอขายหุน้สามญัพรอ้มกนัมากกวา่ 1 ราคาเสนอขาย ภายใตเ้งือ่นไขทีต่อ้งจองซื้อดว้ยกนั

ใหใ้ชร้าคาเสนอขายทุกราคามาคาํนวณราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขาย

ดงักลา่วไม่อยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีจ่ะตอ้งจองซื้อดว้ยกนั ใหน้าํเฉพาะราคาเสนอขายทีต่ ํา่กวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคา

ตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั” มาคาํนวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 

 

ก. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี้ 

 

 

 

ข. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

 

 

 

    โดยที ่

   Price 1  คอื ราคาการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

   Price 0  คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

   Ratio 1  คอื อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

   Ratio 0  คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

   MP  คอื “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั” 

          A                  คอื จํานวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกชําระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพือ่สทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ กรณีเสนอขาย

หุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื วนัก่อนวนัแลกของการเสนอขายหุน้

สามญัทีอ่อกใหม่ กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ ประชาชนท ัว่ไป และ/หรือ 

กรณีเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

Price 1  = Price 0 x [(AxMP) + BY] 

   [MP(A + B)] 

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

   [(AxMP) + BY] 
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   B  คอื จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ท ัง้การเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื  

เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไป และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั 

   BY  คอื จาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัหกัดว้ยค่าใชจ่้าย (ถา้ม)ี จากหุน้สามญัทีอ่อกใหม ่ท ัง้การ 

เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไป และ/

หรอื เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั 

(3) เมือ่บริษทัเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรือประชาชนท ัว่ไป และ/หรือ บุคคลใน

วงจาํกดัโดยที่หลกัทรพัยน์ ัน้ใหส้ิทธิแก่ผูถ้อืหลกัทรพัยใ์นการใชส้ิทธิแปลงสภาพ  หรือเปลีย่นเป็นหุน้สามญั  

หรือใหส้ทิธิในการซื้อหุน้สามญั (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือ ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั) โดยทีร่าคา

สุทธิต่อหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพือ่รองรบัสทิธิดงักล่าวตํา่กว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้

สามญัของบรษิทั” การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธิจะมผีลบงัคบัทนัทตี ัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ื้อ

หุน้สามญัไม่ไดร้บัสทิธิการจองซื้อหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใดๆขา้งตน้ ทีใ่หส้ทิธิทีจ่ะแปลงสภาพ หรอืเปลีย่นเป็น

หุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญั (วนัแรกทีข่ึ้นเครื่องหมาย XW) สาํหรบักรณีทีเ่ป็นการขายใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้เดมิ และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ทีใ่หส้ทิธทิี่จะแปลงสภาพ หรอืเปลีย่นเป็น

หุน้สามญั หรือใหส้ทิธิในการซื้อหุน้สามญั กรณีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไป และ/หรือ กรณีทีเ่ป็น

การเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัแลว้แต่กรณี 

“ราคาสุทธิต่อหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิ” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงนิที่บริษทัจะไดร้บัจากการขาย

หลกัทรพัยท์ี่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุน้สามญั หรือใหส้ิทธิในการซื้อหุน้สามญั หกัดว้ย

ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลกัทรพัยน์ัน้ รวมกบัเงนิที่จะไดร้บัจากการแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุน้

สามญั หรอืใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญันัน้ หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท ัง้สิ้นทีต่อ้งออกใหมเ่พือ่รองรบัการใชส้ทิธนิ ัน้ 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั” ใหใ้ชแ้ละมคีวามหมายเช่นเดยีวกบัรายละเอยีดในขอ้ (2) ขา้งตน้ 

“วนัทีใ่ชใ้นการคาํนวณ” หมายถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินการจองซื้อหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ 

ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญั สาํหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอ

ขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใดๆ  ทีใ่หส้ทิธิทีจ่ะแปลงสภาพ 

หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญั สาํหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไป 

และ/หรอื กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 
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ก. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี้ 

 

 

 

ข. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

 

 

   

 

  โดยที ่

   Price 1  คอื ราคาการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

   Price 0  คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

   Ratio 1  คอื อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

   Ratio 0  คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

   MP  คอื “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั” 

A                  คอื จํานวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกชําระเต็มมูลคาแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุด

ทะเบยีนผูถ้ือหุน้เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุน้สามญัที่ออกใหม่ที่ใหส้ิทธิที่จะ

แปลงสภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญั กรณี

เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขาย

หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุน้สามญั 

หรือใหส้ทิธิในการซื้อหุน้สามญั กรณีเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไป และ/

หรอื กรณีเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

         B                  คอื จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพือ่นรองรบัการใชส้ทิธขิองหลกัทรพัยใ์ดๆ ทีใ่ห ้

สทิธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรือใหส้ิทธิในการซื้อหุน้

สามญัตามทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุม้เดมิ และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่ประชาชน

ท ัว่ไป และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั 

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

   [MP(A + B)] 

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

   [(A xMP) + BY] 
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          BY                คอื จาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัหกัดว้ยค่าใชจ่้าย (ถา้ม)ี จากการออกหลกัทรพัยใ์ดๆ ทีใ่ห ้

สทิธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรือใหส้ิทธิในการซื้อหุน้

สามญั สาํหรบัการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่

ประชาชนท ัว่ไป และ/หรอืเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั รวมกบัเงนิทีจ่ะ

ไดร้บัจากการใชส้ทิธิแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใชส้ทิธิซื้อ

หุน้สามญั 

(4)  เมือ่บรษิทัจ่ายปนัผลท ัง้หมดหรอืบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาการใช ้

สทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตี ัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สามญัจะไมม่สีทิธริบัหุน้ปนัผล (วนัแรกทีข่ ึ้น

เครื่องหมาย XD) 

 

ก. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี้ 

 

 

 

 

ข. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 โดยที ่

   Price 1  คอื ราคาการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

   Price 0  คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

   Ratio 1  คอื อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

   Ratio 0  คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

 

Price 1  = Price 0 x A 

   [A + B] 

Ratio 1  = Ratio 0 x [A + B] 

   A  
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   A  คอื จาํนวนหุน้สามญั ทีไ่ดเ้รยีกชาํระเตม็มลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบยีน 

      ผูถ้อืหุน้สามญัเพือ่สทิธใินการรบัหุน้ปนัผล 

   B  คอื จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปนัผล 

(5)  เมือ่บรษิทัจ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิเกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 80 ของกาํไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั หลงัหกั

ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลและเงนิสาํรองตามกฏหมาย  สาํหรบัการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชใีดๆ  ในระหวา่ง

อายุของใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยเริ่มต ัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชีของปี 2561 ท ัง้น้ีการเปลีย่นแปลงราคาการใช ้

สทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตี ัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่มสีทิธริบัเงนิปนัผล  (วนัแรกที่

ตลาดหลกัทรพัยข์ึ้นเครื่องหมาย XD) 

 อตัรารอ้ยละของเงนิปนัผลทีจ่่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้คาํนวณโดยนาํเงนิปนัผลทีจ่่ายออกจรงิจากผลการดาํเนินงานในแต่

ละรอบระยะเวลาบญัชหีารดว้ยกาํไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหลงัหกัภาษเีงนิไดข้องผลการดาํเนินงาน

ของรอบระยะบญัชปีีเดยีวกนั โดยทีเ่งนิปนัผลทีจ่่ายออกจรงิดงักลา่ว  ใหร้วมถงึเงนิปนัผลทีจ่่ายระหวา่งกาลในแต่

ละรอบบญัชดีงักลา่วดว้ย 

วนัทีใ่ชใ้นการคาํนวณ หมายถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สามญัจะไมไ่ดร้บัสทิธใินเงนิปนัผล (วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัยข์ึ้น

เครื่องหมาย XD) 

ก. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ  ดงันี้ 

 

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

                                                    [MP] 

 

ข. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณ  ดงันี้ 

 

Ratio 1            =            Ratio 0 x [MP] 

                                     [MP] - ( D-R )] 
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โดยที ่

Price 1  คอื ราคาการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0  คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1  คอื อตัรการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0  คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP  คอื “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั” 

D  คอื เงนิปนัผลต่อหุน้ของหุน้ทีจ่่ายแก่ผูถ้อืหุน้ 

                    R                   คอื       เงนิปนัผลต่อหุน้ทีจ่่ายหากนาํกาํไรสุทธติามการเงนิเฉพาะของบรษิทัหลงัหกัภาษเีงนิได ้

                                                   นิตบิคุคลและเงนิสาํรองตามกฎหมาย ในอตัรารอ้ยละ 80 หารดว้ยจาํนวนหุน้ท ัง้หมด 

                                                   ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั” ใหใ้ชแ้ละมคีวามหมายเช่นเดยีวกบัรายละเอยีดในขอ้ (2) 

(6) ในกรณีทีม่เีหตกุารณใ์ดๆ อนัทาํใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธเิสยีสทิธแิละผลประโยชนอ์นัพงึได ้โดยที ่

เหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ดก้าํหนดอยู่ในขอ้ (1)–(5) บรษิทัจะพจิารณาเพือ่กาํหนดการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิ

และ/หรืออตัราการใชส้ทิธิใหม่ (หรือปรบัจาํนวนหน่วยใบสาํคญั แสดงสทิธิแทนอตรัาการใชส้ิทธิ) อย่างเป็น

ธรรม โดยไม่ทาํใหส้ทิธิของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิดอ้ยไปกว่าเดมิ ท ัง้น้ีใหถ้อืวา่ผลการพจิารณานัน้เป็นทีสุ่ด 

โดยบรษิทัจะแจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์หท้ราบโดยเร็วรวมท ัง้แจง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบทนัท ีนบัจากวนัทีม่เีหตุ

ใหต้อ้งดาํเนินการเปลีย่นแปลงการใชส้ทิธหิรือผลการพจิารณาเป็นทีสุ่ด พรอ้มท ัง้ปิดประกาศขอ้กาํหนดสทิธิที่

ไดร้บัการแกไ้ข ณ ทีท่าํการสาํนกังานใหญ่ของบรษิทั 

(7) การคาํนวณการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามขอ้ (1) ถงึขอ้ (6) เป็นอสิระต่อกนัสาํหรบั
ในกรณีทีเ่หตกุารณต่์างๆ เกดิขึ้นพรอ้มกนั ใหค้าํนวณการเปลีย่นแปลงเรยีงลาํดบัดงันี้ คอืขอ้ (1) -> (5) -> (4) 

-> (2) -> (3) -> (6) โดยในแต่ละลาํดบัคร ้งัที่คาํนวณการเปลีย่นแปลงใหค้งสภาพของราคาการใชส้ทิธิเป็น

ทศนิยม 3 ตาํแหน่งและอตัราการใชส้ทิธเิป็นทศนิยม 5 ตาํแหน่ง 
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บรษิทัจะดาํเนินการแจง้ผลการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามขอ้ (1) ถงึขอ้ (6) โดยบอก

ถงึรายละเอยีดวธิกีารคาํนวณและเหตผุลทีต่อ้งมกีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วใหผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิราบผ่าน

ระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเร็ว และแจง้ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัยท์นัท ีนบั

จากวนัทีท่ีม่ผีลบงัคบัใชต่้อการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธ ิ

(8) บรษิทัจะไมแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงราคาและอตัราการใชส้ทิธเิวน้แต่จะมกีารปรบัสทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธริวมท ัง้
จะไมข่ยายอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

(9) บริษทัอาจทาํการปรบัราคาการใชส้ทิธิควบคู่กบัการออกใบสาํคญั แสดงสทิธิใหม่ทดแทนการปรบัอตัราการใช ้

สิทธิก็ไดท้ ัง้นี้หากบริษทัตอ้งออกหุน้ รองรบัเพิ่มเติม บริษทัตอ้งยื่นมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ที่อนุมตัิใหอ้อกหุน้

รองรบัการปรบัสทิธิน ัน้อย่างเพยีงพอต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.ก่อนการปรบัสทิธิจงึจะถอืว่าบริษทัไดร้บัอนุญาตให ้

เสนอขายหุน้รองรบั 

(10)  ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิจนเป็นผลทาํใหร้าคาการใชส้ทิธิใหม่มรีาคาตํา่กว่า มูลค่าทีต่ราไว ้
ขอ้งหุน้สามญัของบริษทั ก็ใหใ้ชร้าคาการใชส้ทิธิใหม่ดงักล่าวเวน้แต่จะเป็นกรณีทีก่ฎหมายหา้มมใิหบ้ริษทัออก

หุน้ตํา่กวา่มลูค่าทีต่ราไวใ้หถ้อืเอามลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทั เป็นราคาใชส้ทิธใิหม่ 

6. สถานะภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่อยู่ระหวา่งวนัที่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ 

สถานภาพของใบสาํคญั แสดงสทิธทิีอ่ยู่ระหวา่งวนัทีผู่ถ้อืใบสาํคญั แสดงสทิธไิดแ้จง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิและ

วนัก่อนวนัที่กระทรวงพาณิชย ์จะรบัจดทะเบยีนเพิม่ทุนชาํระแลว้ อนัเนื่องมาจากการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิจะมี

สถานภาพและสทิธิเช่นเดยีวกบัใบสาํคญั แสดงสทิธิทีย่งัไม่ไดแ้สดงความจาํนงใชส้ทิธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวนัที่

กระทรวงพาณิชย ์ ไดรบัจดทะเบยีนเพิม่ทนุชาํระแลว้อนัเนื่องมาจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธขิา้งตน้แลว้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัมกีารปรบัราคาใชส้ทิธิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธใินช่วงทีบ่ริษทัยงัไม่ไดน้าํหุน้สามญัทีเ่กิดขึ้นจาก

การใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิเขา้จดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิทีไ่ดท้าํการใชส้ทิธิแลว้จะ

ไดร้บัการปรบัสทิธิยอ้นหลงั โดยบริษทัจะดาํเนินการออกหุน้สามญัใหม่เพิม่เตมิใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิโดยเร็วทีสุ่ด 

ตามจาํนวนทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิมควรจะไดร้บัหากราคาและอตัราการใชส้ทิธทิีไ่ดป้รบัใหม่น ัน้ มผีลบงัคบัใชโ้ดยหุน้

สามญัส่วนเพิม่อาจไดร้บัชา้กวา่หุน้สามญัทีไ่ดร้บัก่อนหนา้นี้แลว้ แต่ไมเ่กนิ 15 วนัทาํการนบัจากวนัทีม่กีารปรบัสทิธ ิ

7. สทิธขิองหุน้สามญัใหม่ที่เกดิจากการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

สทิธขิองหุน้สามญัทีอ่อกตามการใชส้ทิธขิองผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิทีอ่อกในคร ้งัน้ีจะมสีทิธแิละสภาพเหมอืนหุน้ 

สามญัเดมิของบริษทัทีอ่อกไปก่อนหนา้นนี้แลว้ รวมท ัง้สทิธิในการรบัเงนิปนัผลหรือประโยชนอ์ื่นใดที่บริษทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

ท ัง้นี้ นบัแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหุน้สามญัของบรษิทั ไดจ้ดแจง้ชือ่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธเิป็นผูถ้อืหุน้ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้
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สามญัของบรษิทั และกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบยีนเพิม่ทนุชาํระแลว้ หากบรษิทัไดป้ระกาศวนักาํหนดใหส้ทิธใินเงนิปนัผล 

หรอืผลประโยชนอ์ืน่ใดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนวนัทีบ่รษิทัไดจ้ดัแจง้ชื่อของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขายในคร ้งันี้ เป็นผูถ้อื

หุน้ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีก่ระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบยีนเรียบรอ้ยแลว้ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่วจะ

ไมม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลหรอืผลประโยชนอ์ืน่น ัน้ 

ท ัง้นี้ในกรณีทีม่กีารปรบัสทิธแิละบรษิทัตอ้งออกหุน้สามญัรองรบัเพิม่เตมิ บรษิทัจะดาํเนินการยืน่มตทิีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้ทีอ่นุมตัใิหอ้อกหุน้สามญัรองรบัเพิม่เตมิต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.โดยเร็ว 

8. รายละเอยีดเกี่ยวกบัหุน้ออกใหม่เพือ่รองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ลกัษณะสาํคญัของหุน้ 

จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพือ่รองรบัใบสาํคญั  :  ไมเ่กนิ 358,736,822 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 ของจาํนวนหุน้ 

แสดงสทิธ ิ(BKD W-2)   ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบรษิทั 986,210,468 หุน้ ณ วนัที ่ 

22 กมุภาพนัธ ์2561 ซึง่เป็นวนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหอ้อกและ 

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธริวมกบัหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่ 

บคุคลในวงจาํกดั (PP) จาํนวน 90,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไว ้  :  หุน้ละ 0.50 บาท  

ราคาการใชส้ทิธ ิ           :  มรีายละเอยีดดงันี้ 

   ปีที ่1 ราคาหุน้ละ 4.00 บาท (30 พ.ย. 2561)  

   ปีที ่2 ราคาหุน้ละ 4.00 บาท (29 พ.ย. 2562) 

   ปีที ่3 ราคาหุน้ละ 4.50 บาท (30 พ.ย. 2563) 

   ปีที ่4 ราคาหุน้ละ 5.00 บาท (30 พ.ย. 2564) 

   ปีที ่5 ราคาหุน้ละ 5.50 บาท (30 พ.ย. 2565) (การใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย) 

   เวน้แต่จะมกีารปรบัราคาใชส้ทิธซิึง่เป็นไปตามเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ
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เนื่องจากหุน้สามญัของบริษทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยด์งันัน้ หุน้สามญัทีอ่อกใหม่เนื่องจาก

การใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิจะสามารถเขา้ทาํการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดภ้ายหลงัจากที่บริษทัดาํเนินการจด

ทะเบยีนหุน้สามญัใหม่ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ โดยบรษิทัจะดาํเนินการยืน่ขออนุญาตนาํหุน้สามญัทีอ่อกใหม่จาก

การใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบสาคญัแสดงสทิธิเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเร็วแต่ไม่

เกิน 30 วนันบัจากวนัใชส้ิทธิแต่ละคร ้งั ท ัง้นี้ เพื่อใหหุ้น้สามญัดงักล่าวสามารถทาํการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้

เช่นเดยีวกบัหุน้สามญัเดมิของบริษทั และในกรณีที่บริษทัมหีุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพือ่รองรบัการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดง

สทิธทิีอ่อกในคร ้งันี้ เหลอืจากการใชส้ทิธคิร ้งัสุดทา้ย บรษิทัจะนาํเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

เพือ่พจิารณาต่อไปตามลาํดบั 

9. การออกและสง่มอบหุน้สามญัออกใหม่ 

 ในการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัของบริษทัตามใบสาํคญัแสดงสทิธผูิถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดง

สทิธทิีใ่ชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัสามารถเลอืกใหบ้รษิทั ดาํเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั โดยใหอ้อกใบหุน้

ในนามของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุน้ ตามจาํนวนทีใ่ชส้ทิธแิก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมดุทะเบยีนใบสาํคญั แสดงสทิธิภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนัครบ

กาํหนดการใชสทิธิแต่ละคร ้งั ในกรณีนี้ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั จะไม่สามารถขายหุน้สามญัทีเ่กิด

จากการใชส้ทิธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอาจจะไดร้บัภายหลงัจากที่หุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิ

ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ทาํการซื้อขายในตลาดหลกทัรพัย ์

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญัแต่ประสงคจ์ะใช ้

บรกิารของ ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธปิระสงค ์ทีจ่ะฝากหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธไิวใ้นบญัชี

ของบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธมิบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี้ ศูนยร์บัฝากหลกทัรพัยจ์ะดาํเนินการ

นาํหุน้สามญัทีเ่กิดจากการใชส้ทิธฝิากไวก้บั "บรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย)จาํกดั เพือ่ผูฝ้าก" และศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจีาํนวนหุน้สามญัทีบ่ริษทัหลกัทรพัยน์ ัน้ ฝากหุน้สามญัอยู่ในขณะเดยีวกนับริษทั หลกัทรพัย์

น ัน้ ก็จะบนัทกึยอดบญัชจีาํนวนหุน้สามญัทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ ฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝาก

ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อที่ไดร้บัการจดัสรรภายใน 7 วนั ทาํการ นบัจากวนัครบกาํหนดการใชส้ิทธิในแต่ละคร ้งั ในกรณีนี้ ผูถ้ือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัจะสามารถขายหุน้สามญัทีเ่กิดจากการใชส้ทิธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัททีี่

ตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้สามญั ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธทิาํการซื้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดง

สทิธทิีใ่ชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั เลอืกใหบ้รษิทัดาํเนินการตามขอ้ (2) ชือ่ของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้จะตอ้ง
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ตรงกบัชื่อเจา้ของบญัชีซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่ผูถ้ ือใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุน้ สามญัไวใ้นบญัชีหลกัทรพัย์

ดงักลา่ว มฉิะนัน้แลว้ บริษทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะดาํเนินการออกใบหุน้แก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ ตาม

ขอ้ (1) แทน 

(3) ในกรณีที่ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใช ้

บริการของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อก

หลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษทัจะดาํเนินการนําหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิฝากไวก้บัศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัยแ์ละศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจีาํนวนหุน้สามญั ตามจาํนวนทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธไิดร้บัการ

จดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บัการ

จดัสรรหุน้ภายใน 7วนั ทาํการ นบัจากวนัครบกาํหนดการใชส้ทิธใินแต่ละคร ้งั เมือ่ผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ตอ้งการขายหุน้ ผู ้

ทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ตอ้งถอนหุน้ออกจากบญัชีผูอ้อกหลกั ทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 ดงักล่าว โดยตอังติดต่อผ่านบริษทั

หลกทัรพัยท์ ัว่ไป ซึง่อาจจะมค่ีาธรรมเนียมในการดาํเนินการตามทีศู่นยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละ/หรอื บรษิทัหลกัทรพัยน์ ัน้ ๆ

กาํหนด ดงันัน้ในกรณีนี้ ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้จะสามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัททีี่ตลาด

หลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้ของบริษทัทาํการซื้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์และผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ไดด้าํเนินการถอนหุน้

ออกจากบญัชผูีอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ดงักลา่วแลว้ 

10.  ขอ้จาํกดัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

บริษทัไม่มขีอ้จาํกดัในการโอนใดๆ เวน้แต่ขอ้จาํกดัการโอนอนัสบืเนื่องมาจากขอ้บงัคบัของบรษิทัวา่ดว้ย

เรื่องอตัราส่วนการถอืหุน้ของบคุคลทีไ่มใ่ช่สญัชาตไิทย ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

1) บริษทัจะไม่ออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทีไ่ม่ใช่สญัชาติไทย ที่จะทาํใหส้ดัส่วน

การถอืหุน้ของคนทีไ่มใ่ช่สญัชาตไิทยมากกวา่รอ้ยละ 49 ตามทีร่ะบใุนขอ้บงัคบั 

2) หากขอ้จาํกดัการโอนดงักลา่วขา้งตน้ มผีลทาํใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่

ไม่ใช่สญัชาตไิทย ซึง่ไดใ้ชส้ทิธติามวธิกีารทีก่ลา่วมาโดยครบถว้นไม่สามารถใชส้ทิธไิดต้ามจาํนวนทีร่ะบใุนใบแจง้ความจาํนง

การใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางส่วน บรษิทัจะอนุญาตใหด้าํเนินการใชส้ทิธเิพยีงส่วนทีไ่มข่ดัต่อขอ้จาํกดัขา้งตน้ 

โดยผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถเลอืกใหบ้รษิทัดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(ก) ใหบ้รษิทัคนืใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิและเงนิทีเ่หลอืตามราคาการใช ้

สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิในส่วนที่ม่สามารถใชส้ิทธิได ้โดยไม่มีดอกเบี้ยใหแ้ก่ผูถ้ือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ม่ใชส้ญัชาตไิทยดงักลา่วทางไปรษณียล์งทะเบยีน ภายใน 14 วนั นบั

แต่วนัใชส้ทิธใินครัง้นัน้ๆ 
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(ข) ใหบ้รษิทัเป็นผูถ้อืใบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบสาํคญัแสดง

สทิธิ และเงนิตามจาํนวนการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิทีไ่ม่ใช่สญัชาติ

ไทยไดย้ืน่ความจาํนงการใชส้ทิธใินส่วนทีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธเิอาไวต้ามลาํดบัก่อนหลงั เพือ่ดาํเนินการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดง

สทิธใินส่วนทีย่งัไม่ไดม้กีารใชส้ทิธทิ ัง้จาํนวนหรอืบางส่วน เมือ่การเขา้หุน้ตามใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดง

สทิธดิงักลา่วไมข่ดัต่อขอ้จาํกดัเรื่องสดัส่วนการถอืหุน้ของคนทีไ่มใ่ช่สญัชาตไิทย 

ท ัง้นี้ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทยจะตอ้งแสดงความจาํนงทีจ่ะใหบ้ริษทัดาํเนินการ

ตามขอ้ (ก) หรอื (ข) ขา้งตน้ โดยระบใุนใบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั ณ วนัแจง้ความจาํนงใชส้ทิธใินแต่ละคร ัง้ 

บรษิทั จะอนุญาตใหม้กีารดาํเนินการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธใินส่วนทีย่งัไม่ไดร้บัการใชส้ทิธิ

บางส่วน หรอืท ัง้หมดในวนัใชส้ทิธวินัแรกทีส่ามารถกระทาํไดโ้ดยทีไ่มข่ดัต่อขอ้จาํกดั อย่างไรก็ดหีากมจีาํนวนใบสาํคญัแสดง

สทิธิทีร่อการใชส้ทิธิ ณ วนัใชส้ทิธิดงักล่าวมากกว่าจาํนวนหุน้สามญัที่อนุญาตใหซ้ื้อโดยไม่ขดัต่อขอ้จาํกดัการโอนหุน้เรื่อง

สดัส่วนการถอืครองหุน้ของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทยตามลาํดบัการแจง้ความจาํนงใชส้ิทธิที่ครบถว้น

สมบูรณ์ตามทีก่าํหนดในการใชส้ทิธคิร ัง้นี้ หาก ณ วนัใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่วไมส่ามารถใชส้ทิธิ

ไดเ้นื่องจากขอ้จาํกดัเรื่องสดัส่วนการถอืครองหุน้ของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิใหถ้อืวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่วหมดอายุ

ลง โดยผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่มใ่ช่สญัชาตไิทยดงักลา่วไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆต่อบรษิทั และบรษิทัจะไมช่ดใช ้

ค่าเสยีหายทีเ่กดิขึ้นท ัง้สิ้น 

3) ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ม่ใช่สญัชาติไทยจะไม่ไดร้บัการชดเชยไม่วา่ในรูปแบบใดจากบรษิทั ในกรณีที่

ไมส่ามารถดาํเนินการใชส้ทิธไิด ้โดยมสีาเหตมุาจากขอ้จาํกดัเรื่องสดัส่วนการถอืครองหุน้ของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่มใ่ช่

สญัชาตไิทย 

11.  ที่มาของการกาํหนดราคาหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย 

ไมม่กีารกาํหนดราคาของใบสาํคญัแสดงสทิธเินื่องจากการออกใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่วเป็นการออกโดยไมค่ิดมลูค่า 

12. การประชมุผถู้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 ในกรณีทีม่เีหตใุหเ้กดิผลกระทบต่อผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิ ัง้ในส่วนของราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธ ิที่

ทาํใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธเิสยีผลประโยชนน์อกเหนือจากทีก่าํหนดไว ้การเรยีกและ/หรอืการประชมุผูถ้อืใบสาํคญัแสดง

สทิธใิหเ้ป็นไปตามวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

1. ในการเรียกประชมุผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธไิม่ว่าจะเป็นการเรียกประชมุ โดยผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิที่

ยงัมไิดใ้ชส้ทิธิหรือใชส้ทิธิไปแลว้บางส่วน หรือบริษทัเป็นผูด้าํเนินการเรยีกประชมุ ใหบ้ริษทัจดัทาํหนงัสอืนดัประชมุ ระบุ

สถานทีว่นั เวลา ผูท้ีข่อใหเ้รยีกประชมุ และเรื่องทีจ่ะพจิารณาในทีป่ระชมุ และจดัส่งใหผู้ถ้อืใบสาํคญั แสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ช ้
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สทิธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บาง ส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อ และทีอ่ยู่ ที่ปรากฏวนั เวลา ผูท้ี่ขอใหเ้รียกประชุม และเรื่องที่จะ

พจิารณาในทีป่ระชมุ และจดัส่งใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางส่วนแต่ละราย ตามรายชือ่ 

และทีอ่ยู่ ทีป่รากฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธแิละแจง้ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย ์เพือ่

กาํหนดสทิธใินการเขา้ร่วมประชมุไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนการประชมุในแต่ละคร ้งั 

2. ในการประชมุผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธผูิถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางส่วน

ซึง่มสีทิธิเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงแทนตนก็ได ้โดยผูถ้อื

ใบสาํคญั แสดงสิทธิดงักล่าวจะตอ้งจดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่บริษทักาํหนด และใหย้ื่นหนงัสือมอบฉนัทะต่อ

ประธานทีป่ระชมุ หรือผูท้ีป่ระธานทีป่ระชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิทีม่สีทิธิออกเสยีงในที่

ประชมุผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิหมายถงึ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางส่วนของบรษิทัใน

ขณะนัน้ โดยไม่รวมถงึผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิคนใดทีม่สี่วนไดเ้สยีในขอ้พจิารณาอนัใดซึง่ทีป่ระชมุจะพจิารณา และลงมติ

หา้มมใิหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธคินนัน้ออกเสยีงลงคะแนนในขอ้พจิารณาขอ้นัน้ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีม่สี่วนไดส้ยีตาม

ขอ้นี้ หมายถงึ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นเรื่องทีท่ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ

3. ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธมิคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่วยของใบสาํคญัทีถ่อือยู่

โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิหนึ่งหน่วยมเีสยีง ผูเ้ป็นประธานในที่ประชมุไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน นอกจากสิทธิทีต่นมใีน

ฐานะเป็นผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 

4. ในการประชมุผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ดัขึ้นโดยบรษิทั ใหป้ระธานกรรมการบรษิทั หรอืบคุคลทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากประธานกรรมการบรษิทั ทาํหนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดง

สิทธิเป็นผูจ้ดัการประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผูถ้ ือใบสาํคญัแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือก

นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบรษิทั หรือบคุคลทีป่ระธานกรรมการบรษิทัมอบหมายโดยท ัง้สองกรณีประธานทีป่ระชมุ

ไมม่สีทิธอิอกเสยีงชี้ขาด 

5. องคป์ระชมุในการประชมุผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิทีย่งัมไิด ้

ใชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางส่วน และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 25 ราย ซึง่ถอืใบสาํคญัแสดง

สทิธริวมกนัไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยท ัง้หมดของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิทีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธแิละ/หรอืใชส้ทิธิ

ไปแลว้บางส่วนจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ใหถ้อืว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการ

ประชมุผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธนิ ัน้ เป็นการเรยีกโดยมตคิณะกรรมการบรษิทัใหน้ดัประชมุใหม่ภายในระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 

7 วนั แต่ไม่เกินกว่า 14 วนั นบัจากวนักาํหนดประชมุผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิในคร ้งัแรก และใหบ้ริษทัดาํเนินการจดัส่ง

หนงัสอืเชญิประชมุไปยงัผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิุกราย และตลาดหลกัทรพัย ์ตามรายละเอยีดและวธิีการทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

ในการประชมุคร ้งัหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ กลา่วคือ มผูีถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิมาประชมุเท่าใดถอืว่า เป็น

องคป์ระชมุ ท ัง้นี้สาํหรบัในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธเิป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีกประชมุ จะไมม่กีารเรยีกประชมุใหม ่
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6. ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมคร ้งัใด เมือ่ล่วงเวลานดัไปแลว้ 45 นาทยีงัมผูีถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิเขา้

ร่วมประชมุยงัไมค่รบเป็นองคป์ระชมุใหถ้อืวา่การประชมุเป็นอนัระงบัไป 

7. มติที่ประชุมผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวน

หน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธแิละ/หรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางส่วน ณ ขณะนัน้ ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

8. มตใิดๆซึง่ทีป่ระชมุผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิไดล้งมตไิปแลว้นัน้ ใหถ้อืวา่มผีลผูกพนัผูถ้อืใบสาํคญัแสดง

สทิธทิกุรายไมว่า่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธนิ ัน้จะไดเ้ขา้ร่วมประชมุดว้ยหรอืไมก็่ตาม 

9. ภายหลงัจากบริษทัไดด้าํเนินการจดัประชุมผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิบริษทัจะแจง้มติของที่ประชุมผูถ้อื

ใบสาํคญัแสดงสทิธใิหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิราบผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเร็ว 

10. บรษิทัจะดาํเนินการจดัทาํและบนัทกึรายงานการประชมุและเก็บรกัษาบนัทกึดงักล ่าวไวท้ทีส่าํนกังานใหญ่

ของบริษทัรายงานประชุมที่ไดล้งลายมอืชื่อโดยประธานที่ประชุมใหถ้อืเป็นหลกัฐานอนัสมบูรณ์ของกิจการท ัง้หลายที่ได ้

ประชมุกนันัน้ และจดัส่งรายงานการประชมุดงักลา่วใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ละสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 

14 วนันบัจา กวนัประชมุผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

11. ในการประชุม ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบริษทั และที่ปรึกษากฎหมายของ

บรษิทั มสีทิธทิีจ่ะเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธเิพือ่แสดงความคิดเหน็หรือใหค้าํอธบิายในทีป่ระชมุผูถ้อืใบสาํคญั

แสดงสทิธไิด ้

12.     บรษิทัจะเป็นผูช้าํระค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัประชมุผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิ ัง้หมด 

13. บรษิทัจะแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กาํหนดสทิธติามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธนิบัต ัง้แต่วนัทีป่ระชมุเพือ่ลงมติ

และบรษิทัจะแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กาํหนดสทิธเิป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์

ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมินนั 

13. การแกไ้ขเพิม่เตมิสทิธแิละเงือ่นไขของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 การแกไ้ขเพิม่เติมขอ้กาํหนดสทิธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนดตามประกาศคณะ กรรม 

การตลาดทนุที ่ทจ. 34/2551 หรอืกฎเกณฑใ์ดๆ ของสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมท ัง้ทีจ่ะมเีพิม่เตมิภายหลงัทีบ่รษิทัออกและเสนอ

ขายใบสาํคญัแสดงสทิธิในคร ้งันี้ท ัง้นี้ ผูท้ีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธิและ/หรือผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่มสีทิธิที่จะเสนอให ้

แกไ้ขขอ้กาํหนดสิทธิในเรื่อง อตัราการใชส้ิทธิราคาการใชส้ิทธิ เวน้แต่จะเป็นไปตามเงือ่นไขการปรบัสิทธิ รวมท ัง้ผูอ้อก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิและ/หรือผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่มสีทิธิที่จะเสนอใหข้ยายอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยบริษทั

จะแจง้ไปยงัผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิกุรายถงึการเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนดสทิธดิงักลา่ว และจะจดัส่งขอ้กาํหนดสทิธทิีแ่กไ้ข

เปลีย่นแปลงใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธเิมือ่ไดร้บัการรอ้งขอภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอเป็นหนงัสอืจากผู ้
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ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธิ และบริษทัจะจดัส่งขอ้กาํหนดสทิธิทีเ่ปลีย่นแปลงดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยภ์ายในวนัทาํการ

ถดัไป และ สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั 

14.  ผลบงัคบัของขอ้กาํหนดสทิธแิละกฎหมายที่ใชบ้งัคบั 

 ขอ้กําหนดสิทธิฉบบัน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัที่ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใชส้ิทธิคร ้งัสุดทา้ย โดย

ขอ้กาํหนดสิทธินี้ จะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย การตีความและผลของขอ้กาํหนดสิทธิฉบบันี้ ใหเ้ป็นไปตาม

บทบญัญตัแิห่งกฎหมายไทย และหากมขีอ้ความใดๆ ในขอ้กาํหนดสทิธนิี้ขดัหรือแยง้กบักฎหมายหรือประกาศใดๆ ทีม่ผีล

ใชบ้งัคบั ตามกฎหมายกบัใบสาํคญัแสดงสทิธใิหใ้ชข้อ้ความตามกฎหมายหรอืประกาศดงักลา่วบงัคบักบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ

แทนขอ้ความของขอ้กาํหนดสทิธเิฉพาะในส่วนทีข่ดัแยง้กนันัน้ 

 

 

                                                   ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

                                           บรษิทั บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน) 

 

 

       ...........................................................................           ........................................................................... 

            ( นางสาวกนกนารถ รตันสุวรรณชาต ิ)                           ( นางนภสัสรณ ์ทพิยอ์คัรยอด ) 

                         กรรมการ                                                          กรรมการ 

Phaisarn.J
Stamp

Phaisarn.J
Stamp



Checklist warrant-RO 
สําหรับการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับ 

warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)   บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากดั (มหาชน) 
  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

 

รายละเอยีดของ warrant   
 - ช่ือ warrant  (ถา้มี)ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ของบริษทั บางกอก เดค-คอน จาํกดั
(มหาชน) (BKD-W2)   
 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี  2 สิงหาคม  2561 
 - วนัท่ีเสนอขาย warrant 13 กนัยายน 2561  - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant 30 พฤศจิกายน 2565  
 - จาํนวน warrant ท่ีเสนอขาย ไม่เกิน 358,736,822   - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย30 พฤศจิกายน 2565 
 - ราคาท่ีเสนอขาย  0 บาท                                          - จาํนวนหุน้รองรับ ไม่เกิน 358,736,822 หุน้      
 - อตัราการใชสิ้ทธิ  1 : 1  - ราคาใชสิ้ทธิ ในปีท่ี 1 ราคาหุน้ละ 4.00 บาท ,

ปีท่ี 2 ราคาหุน้ละ 4.00 บาท ,ปีท่ี 3 ราคาหุน้ละ 
4.50 บาท  , ปีท่ี 4 ราคาหุน้ละ 5.00 บาท และ  
ปีท่ี 5 ราคาหุน้ละ 5.50 บาท   
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์1 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

1. ลกัษณะของ warrant   
 1.1 สดัส่วนจาํนวนหุน้รองรับต่อจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั2 เท่ากบั 
   50%  

 
         

ขอ้กาํหนดสิทธิ 
ขอ้ 2.1  หนา้ 4 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี  
ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือท่ี ___ลงวนัท่ี _____ 
 (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั  
 (3) กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม  

  

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี 3 ก.ย. 2561)          ขอ้กาํหนดสิทธิ 
ขอ้ 2.1 หนา้ 4 

 1.3 กาํหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน  ขอ้กาํหนดสิทธิ 
ขอ้ 2.1 หนา้ 4 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ≥ 15 วนั 
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ3 

 ขอ้กาํหนดสิทธิ 
ขอ้ 2.1 หนา้ 5 

 1.5 กาํหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant  ขอ้กาํหนดสิทธิ 
ขอ้ 2.2.1 
หนา้ 5 

                                                        
1
  ใหร้ะบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วธีิการคาํนวณสัดส่วนจาํนวนหุน้รองรับ :  
((จาํนวนหุน้รองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จาํนวนหุน้รองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                        (จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจาํนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืน 

ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 
 * เฉพาะจาํนวนหุน้รองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุน้

มีมติอนุมติัใหอ้อกหุน้เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุน้มีมติในวาระอ่ืนใดท่ี
อาจทาํใหจ้าํนวนหุน้รองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งนาํมาคาํนวณเพ่ิมข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกวา่ท่ีกาํหนด ซ่ึงเป็นผลใหต้อ้งมีการ
ปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งนาํหุน้รองรับท่ีอาจเพิ่มข้ึนดงักล่าวมารวมคาํนวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

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

 หนงัสือเชิญ
ประชุมสามญั
ประจาํปีผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
หนา้ 59-63 

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

 หนงัสือเชิญ
ประชุมสามญั
ประจาํปีผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
หนา้ 66-68 

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

 หนงัสือเชิญ
ประชุมสามญั
ประจาํปีผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
หนา้ 64-66 

 2.3 วิธีการจดัสรรwarrant   หนงัสือเชิญ
ประชุมสามญั
ประจาํปีผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
หนา้ 60 

 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ _________________________________   

                                                        
4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จาํนวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   
                              จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = กาํไรสุทธิ / จาํนวนหุน้ paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = กาํไรสุทธิ / (จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
6
  Control dilution  =                          จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     

            จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

3. มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและอายุมต ิ   
 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหอ้อกหุน้รองรับอยา่งเพยีงพอ    มติท่ีประชุม

สามญัประจาํปี 
ผูถื้อหุน้ 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุน้อนุมติัเม่ือวนัท่ี  30 เมษายน 2561) 

  

4. ข้อกาํหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 (1) อายขุอง warrant  ระบุ 4 ปี  3  เดือน 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 
 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 
 (4) วิธีการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ยของ 
แต่ละไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดสาํคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ____________ 
 

 ขอ้กาํหนดสิทธิ 
ขอ้2.1 หนา้ 3-5 

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดตาม warrant  ขอ้กาํหนดสิทธิ 
ขอ้ 13 
หนา้ 27  

 4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้ 
หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ตํ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของหุน้ของบริษทักบั 
ราคาใชสิ้ทธิ 

 ขอ้กาํหนดสิทธิ 
ขอ้ 4  
หนา้ 12-13 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

4. ข้อกาํหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ต่อ)   
 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมีขอ้กาํหนดดงัน้ี 
 (1) กรณีมีขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัสามารถเรียกใหผู้ถื้อ warrant ใชสิ้ทธิ 
ก่อนกาํหนด บริษทัรับรองวา่ ขอ้กาํหนดดงักล่าว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกใหใ้ชสิ้ทธิ 
ก่อนกาํหนดดงักล่าวตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระทาํท่ีไม่อยูใ่นอาํนาจควบคุม
ของบุคคลใด ๆ  
 (ข) กาํหนดใหบ้ริษทั ตอ้งเรียกใหมี้การใชสิ้ทธิเม่ือมีเหตุการณ์ 
ท่ีกาํหนดไว ้
 (ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงทาํใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป 
ทราบถึงขอ้กาํหนดดงักล่าว 
 (2) กาํหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบั
ระบุวิธีการคาํนวณ 
 (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุน้ของบริษทั อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 
 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด7 
 (ค) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด7 

 (ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 (จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้น
ขอ้กาํหนดสิทธิ 
 (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีทาํใหผ้ล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 
 กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุส่วนลดจากราคา
ตลาด พร้อมกบัวิธีการคาํนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอ้กาํหนดสิทธิแลว้ 
 ทั้งน้ี หากบริษทัจะไม่ดาํเนินการปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตาม  
(ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือ
ท่ี_________ ลงวนัท่ี _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 
ขอ้ 5  
หนา้ 13-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายตํ่ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวธีิการคาํนวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

5. การดําเนินการภายหลงัการเสนอขาย warrant   
 5.1 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่ จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหน่ึง
ดงัน้ี 
  (1) ปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ หรือ 
  (2) ปรับราคาใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับ
อตัราการใชสิ้ทธิ 
  ทั้งน้ี หากบริษทัตอ้งออกหุน้รองรับเพิ่มเติม บริษทัตอ้งยืน่มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัใหอ้อกหุน้รองรับการปรับสิทธินั้นอยา่งเพียงพอต่อสาํนกังาน 
ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือวา่บริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรับ 

 ขอ้กาํหนดสิทธิ 
 
 
ขอ้ 5 หนา้ 13 
ขอ้ 5 (9)  
หนา้ 21 

 

 5.2 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่จะไม่ขยายอาย ุwarrant  
และไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นการปรับสิทธิ
ตามท่ีกาํหนดในขอ้ 4.4 (2)  

 ขอ้กาํหนดสิทธิ 
ขอ้ 5 (8 ) 
หนา้ 21 

 
 
 บริษัทฯ   ขอเรียนว่า บริษัทรับทราบและเข้าใจเง่ือนไขท่ีต้องปฏิบัติตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้น
รองรับทุกประการ  ทั้ งน้ี ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย  
บริษทัจะดาํเนินการให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ และจะไม่ดาํเนินการให้ขดัหรือ
แยง้กบัขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้การแกไ้ข
เพิ่มเติมนั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สํานักงานทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม  
และขอรับรองว่าขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นรายการขา้งตน้และเอกสารท่ีแนบมาพร้อม checklist น้ีถูกตอ้ง
และตรงต่อความจริงทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ  __________________________ 
          (น.ส.กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ) 

ลงช่ือ  __________________________ 
          (นางนภสัสรณ์ ทิพยอ์คัรยอด) 

ในฐานะกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  

 

Phaisarn.J
Stamp

Phaisarn.J
Stamp



7 
หมายเหตุ 1 
การเสนอขายหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี   
  1. การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยกาํหนดราคา
เสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  2. การเสนอขาย warrant ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ  
โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  3. การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขาย CD  
โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
 
1. การคาํนวณราคาเสนอขาย 

1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

  1.3  กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหค้าํนวณดงัน้ี 
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทั้งน้ี โดยท่ี 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 
  Qs  =  จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จาํนวน warrant ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 
  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม warrant 
  Qx  =  จาํนวนหุน้ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 

2. การคาํนวณราคาตลาด ใหใ้ชร้าคาหน่ึงราคาใดดงัต่อไปน้ี   
  2.1 ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนั  
แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาท่ีนาํมาถวัเฉล่ียสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุน้ 
ในแต่ละวนักไ็ด ้
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  (2) วนักาํหนดราคาเสนอขาย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัให้
บริษทัเสนอขาย warrant และหุน้รองรับในราคาตํ่า  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า 
  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 
  (ง) วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ตาม warrant    
   ทั้งน้ี หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้ตลาดตามขอ้ 2.1 ใหร้ะบุความ
เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 
 2.2 ราคาท่ีกาํหนดโดยผา่นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทั เช่น การสาํรวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีสาํนกังานให้
ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยสมมติฐานสาํคญัท่ีใชป้ระกอบการคาํนวณราคาตลาดใหเ้พยีงพอ
และชดัเจนดว้ย 
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เอกสารทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist การเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) 
และหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

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

warrant และหุน้รองรับ 
มี  

3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant  
 และหุน้รองรับ 

มี  

4. ขอ้กาํหนดสิทธิ warrant มี  
5. รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุน้รองรับ มี  
6. รายละเอียดการคาํนวณ dilution effect มี  
7. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผอ่นผนัการออก warrant ในสดัส่วน 
 ท่ีมากกวา่ 50% (ถา้มี) 

ไม่มี  

8. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผอ่นผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งดาํเนินการ 
 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศกาํหนด (ถา้มี) 

ไม่มี  

 

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




















