
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมญัของ 

บริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดักส์ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่3 (TGPRO-W3) 
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมญั 

ของบริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที่ 3 (TGPRO-W3) 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 3 (TGPRO-W3) (ใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ) จ ำนวนไม่เกิน 2,116,664,860 หน่วย ออกโดยบริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ตำมมติท่ีประชุม
วสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2561 เพื่อจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรร
หุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัรำส่วน 1 หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่
ต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 4 หน่วย ในกรณีท่ีมีเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เหลือจำกกำรค ำนวณดงักล่ำวให้ตดัเศษท้ิงทั้งจ ำนวน ทั้งน้ี 
รำคำเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ -0- บำท โดยมีอตัรำกำรใชสิ้ทธิ คือ ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั
ของบริษทัฯ ได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ และมีรำคำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่ำวท่ีรำคำ 0.50 บำทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ ทั้งน้ี หำกมีกำร
ปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่ต ่ำกวำ่มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้องหุ้นของบริษทัฯ ณ ขณะนั้น รำยละเอียดขอ้ก ำหนดสิทธิ
และเง่ือนไขของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ปรำกฏตำมขอ้ก ำหนดสิทธิฉบบัน้ี 

 ทั้งน้ี ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะไดรั้บสิทธิตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี โดยบริษทัฯ และผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ จะมีควำมผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีทุกประกำร และใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ 
ในขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีเป็นอยำ่งดีแลว้ รวมทั้งไดใ้หค้วำมเห็นชอบกบักำรแต่งตั้งนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ จะจดัให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีไว ้ณ บริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ขอตรวจสอบ
ส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิและเอกสำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในวนัและเวลำท ำกำรของบริษทัฯ 

ค ำจ ำกดัควำม 

ค ำและขอ้ควำมต่ำง ๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิน้ี ใหมี้ควำมหมำยดงัต่อไปน้ี 

ข้อก ำหนดสิทธิ หมำยถึง ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของบริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ำกัด 
(มหำชน) และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ไทย-
เยอรมนั โปรดักส์ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 3 (TGPRO-W3) รวมถึงท่ีมีกำร
แกไ้ขเพ่ิมเติม (หำกมี) 

ตลำดหลกัทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

นำยทะเบียน หมำยถึง บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือ ผูท่ี้ไดรั้บกำร
แต่งตั้งใหท้ ำหนำ้ท่ีเป็นนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ แทน 

บริษัทฯ หมำยถึง บริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หมำยถึง เอกสำรท่ีออกโดย บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือใช้
แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ 
จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 3 (TGPRO-3) 
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ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ 
จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 3 (TGPRO-W3) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอน
เปล่ียนมือได ้ 

ประกำศ ทจ.34/2551 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง กำรขออนุญำต
และกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือ
รองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธันวำคม พ.ศ.2551 (รวมถึงมีกำร
แกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ 
จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 3 และให้รวมถึงผูถื้อใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 3 

ผู้ถือหุ้นเดมิทีไ่ด้รับจดัสรร หมำยถึง ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีจองซ้ือและ
ไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบคู่ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตำมสัดส่วน
กำรถือหุน้ (Rights Offering) 

ระยะเวลำกำรแจ้ง หมำยถึง ระยะเวลำท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้ 
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  สำมญัของบริษทั โดยจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัใน

ระหวำ่ง 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้ส ำหรับ
วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงประสงคจ์ะ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สำมญัในระหว่ำง 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย หำกวนั
ก ำหนดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ังใดไม่ตรงกบัวนัท ำกำร ให้
เล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ดงักล่ำว 

วนัใช้สิทธิคร้ังแรก หมำยถึง วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 

วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย หมำยถึง วนัท่ี 20 กนัยำยน 2566 

วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หมำยถึง วนัท่ี 21 กนัยำยน 2561 

วนัท ำกำร หมำยถึง วนัท่ีธนำคำรพำณิชยเ์ปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงไม่ใช่วนั
เสำร์หรือวนัอำทิตย ์หรือวนัอ่ืนใดท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศ ให้เป็น
วนัหยดุของธนำคำรพำณิชย ์และไม่เป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษทัฯ 

วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ังแรกเม่ือ
ครบ 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ (“วนัเร่ิมใชสิ้ทธิ”) โดยวนั
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ คือ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของทุกๆ 
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ไตรมำส (เดือนมีนำคม เดือนมิถุนำยน เดือนกันยำยน และเดือนธันวำคม) 
ของแต่ละปีปฏิทินภำยหลงัจำกวนัเร่ิมใชสิ้ทธิตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ โดยวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังแรก คือ วนั
ท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนธนัวำคม 2561 และวนัก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยจะ
ตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ มีอำยคุรบ 5 ปี นบัแต่แสดงสิทธิ หำกวนั
ก ำหนดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ังใดไม่ตรงกบัวนัท ำกำร ให้
เล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ดงักล่ำว 

ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ หมำยถึง บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

สมุดทะเบียนผู้ถือ หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งขอ้มูลทำงทะเบียน ซ่ึงบนัทึกรำยละเอียดเก่ียวกบัใบ 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  ส ำคญัแสดงสิทธิฯ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเก็บรักษำโดย 
หรือสมุดทะเบียน  นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หมำยถึง สิทธิทั้งปวงในใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะสิทธิในกำร
จองซ้ือหุน้รองรับสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำร
ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และสิทธิในกำรไดรั้บค่ำเสียหำยในกรณี
หุน้รองรับไม่เพียงพอ 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

หุ้นรองรับ หมำยถึง หุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จ ำกัด (มหำชน) 
จ ำนวนไม่เกิน 2,116,664,860 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับ
กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจัดสรรให้แก่ผูถื้อเดิมของบริษทัฯ 
(Rights Offering) รวมทั้งหุ้นสำมญัท่ีจะออกใหม่เพ่ิมเติม ในกรณีกำรปรับ
สิทธิภำยใตข้อ้ก ำหนดสิทธิ 

1.   รำยละเอยีดของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

บริษทัฯ จะจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัจ ำนวนไม่เกิน 2,116,664,860 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ใน
อตัรำส่วน 1 หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่ต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 4 หน่วย (ในกรณีท่ีมีเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เหลือจำกกำร
ค ำนวณดงักล่ำวใหต้ดัเศษท้ิงทั้งจ ำนวน) ดงันั้น จึงไม่มีกำรก ำหนดวนั วธีิกำรจองและกำรช ำระเงินค่ำจองซ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ จะจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออก
และเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงัต่อไปน้ี 

1.1   ลกัษณะส ำคญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

ช่ือผู้ออกหลกัทรัพย์ : บริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน)  

ประเภทหลกัทรัพย์จดทะเบียน : ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จ ำกัด 
(มหำชน) คร้ังท่ี 3 (TGPRO-W3) 
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ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ : ระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้

 วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ : วนัท่ี 21 กนัยำยน 2561 

อำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ : 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ โดยบริษทัฯ จะไม่ขยำยอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ และไม่มีขอ้ก ำหนดเรียกให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิก่อนครบ
ก ำหนด 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังแรกเม่ือ
ครบ 3 เดือน นับแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ คือ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของทุก ๆ ไตรมำส (เดือนมีนำคม เดือน
มิถุนำยน เดือนกนัยำยน และเดือนธนัวำคม) ของแต่ละปีปฏิทินภำยหลงัจำกวนัเร่ิมใช้
สิทธิตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ โดยวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ คร้ังแรกจะตรงกบัวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 และวนัก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทำ้ยจะตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 5 ปี คือวนัท่ี 20 กนัยำยน 2566
หำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังใดตรงกบัวนัหยุดท ำกำร
ของบริษทัฯ ใหเ้ล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิดงักล่ำว 

จ ำนวนทีจ่ดัสรร : ไม่เกิน 2,116,664,860 หน่วย 

จ ำนวนหุ้นสำมญัทีจ่ดัสรรไว้ : ไม่เกิน 2,116,664,860 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
เพือ่รองรับกำรใช้สิทธิใบส ำคญั 
แสดงสิทธิฯ 

วธีิกำรจดัสรร : จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือและไดรั้บกำร
จดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ 
(Rights Offering) โดยผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ดงักล่ำว ตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ือปรำกฏในวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
กำรจดัสรรและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Record Date) ใน
วนัท่ี 3 สิงหำคม 2561 ในอตัรำส่วน 1 หุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหม่ต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
4 หน่วย  

  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เหลือจำกกำรค ำนวณดงักล่ำวให้ตดั
เศษท้ิงทั้งจ ำนวน ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเหลือจำกกำรจดัสรรทั้งหมด บริษทัฯ จะท ำ
กำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ส่วนท่ีเหลือจ ำนวนดงักล่ำว ซ่ึงจะท ำให้คงเหลือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในจ ำนวนเท่ำท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดล้งตวั 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 0 บำท (ศูนยบ์ำท) 

อตัรำกำรใช้สิทธิของ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ ได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณี 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  มีกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 2 
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รำคำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมญั : 0.50 บำท ต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ
ทั้งน้ี หำกมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่ต ่ำกวำ่มูลค่ำหุน้ท่ีตรำ
ไวข้องหุ้นของบริษทัฯ ณ ขณะนั้น (โปรดพิจำรณำเง่ือนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ในหวัขอ้ 2) 

ตลำดรองของใบส ำคญั : บริษทัฯ จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
แสดงสิทธิฯ  ตลำดหลกัทรัพย ์

ตลำดรองของหุ้นสำมญัทีเ่กดิ : บริษทัฯ จะน ำหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เขำ้จด  

จำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญั  ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์
แสดงสิทธิฯ 

กำรไม่สำมำรถยกเลกิกำร : เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัตำมใบ 
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  ส ำคญัแสดงสิทธิ TGPRO-W3 แลว้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถยกเลิกกำร
  แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวไดอี้กต่อไป 

จ ำนวนหุ้นสำมญัทีจ่ดัสรร : ไม่เกิน 2,116,664,860 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ 
ไว้เพือ่รองรับกำรใช้สิทธิ  ทั้งหมดของบริษทัซ่ึงค ำนวณหลงัจำกท่ีไดมี้กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  เกิน 529,166,215 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เรียบร้อยแลว้ ในอตัรำ
   อตัรำกำรจองซ้ือ 8 หุน้สำมญัเดิม ต่อ 1 หุน้สำมญัเพ่ิมทุน (กรณีมีเศษทศนิยมของกำร
   จองซ้ือ 8 หุ้นสำมญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสำมญัเพ่ิมทุน (กรณีมีเศษให้ปัดท้ิง) โดยเสนอขำย
   ควบคู่กบักำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

วธีิกำรค ำนวณสดัส่วนจ ำนวนหุน้รองรับ โดยกำรน ำจ ำนวนหุน้รองรับใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีเสนอขำยในคร้ังน้ีหำรดว้ยจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึง
รวมจ ำนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่ท่ีบริษทัจะเสนอขำยควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

กำรค ำนวณสดัส่วนของหุน้เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิกบัทุน 

จดทะเบียนท่ีเรียกช ำระแลว้ของบริษทัเป็นดงัน้ี 

           จ  ำนวนหุ้นรองรับ                             
จ ำนวนหุ้นท่ีจ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั + จ  ำนวนหุ้นท่ีจะออกใหม่ควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

= 2,116,664,860 
  4,762,495,932 

= 44% 
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โดยท่ี 
จ ำนวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ TGPRO-W3 (ตำมมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 และท่ีประชุมวิสำมญั
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2561) เท่ำกบั 2,116,664,860 หุน้ 

ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 10 กรกฎำคม 2561 เท่ำกบั 4,233,329,717 
หุ้น หุ้นท่ีจะเสนอขำยให้กับผูถื้อหุ้นเดิมควบคู่กับใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในคร้ังน้ี 
(ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 และ
ท่ีประชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2561) เท่ำกับ 
529,166,215 หุน้ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เน่ืองจำกบริษทัฯ มีมติใหอ้อกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(Rights Offering) ควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัใน
ครำวเดียวกนั ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิมจำกกำรอนุมติัและจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ในคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อตัรำส่วน 

1. ดำ้นกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือ
หุ้นและสิทธิออกเสียง (Control 
Dilution) 

ร้อยละ 38.46 
(กรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมรำยใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
จองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ทั้งจ ำนวน 

หรือ 
ร้อยละ 30.77 

กรณีผูถื้อหุน้เดิมรำยใดไดโ้อนใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนทั้งจ ำนวน 

2. ด้ำนกำรลดลงของรำคำ  (Price 
Dilution) 

ร้อยละ -46.15 

3. ด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร 
(Earnings Dilution) 

ร้อยละ 38.46 

  โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณตำมขอ้ 13 ของขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี 

1.2    กำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใช้สิทธิ 

1.2.1  วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดใ้นวนัสุดทำ้ยของทุกๆ ไตรมำส (เดือนมีนำคม 
เดือนมิถุนำยน เดือนกันยำยน และเดือนธันวำคม) ของแต่ละปีปฏิทินภำยหลงัจำกวนัเร่ิมใชสิ้ทธิตลอดอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ โดยวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังแรก คือ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน
ธันวำคม 2561 ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 28 ธันวำคม 2561 และวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย จะตรงกบัวนัท่ี
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ มีอำยคุรบ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 20 กนัยำยน 2566 หำก
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วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังใดตรงกบัหยดุวนัท ำกำรของบริษทัฯ ใหเ้ล่ือนวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว 

ในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัทั้งหมดหรือบำงส่วน
ได ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภำยในก ำหนด บริษทัฯ จะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไม่
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่ำว และให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่ำวส้ินสภำพลงโดย
ไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 

1.2.2   ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

 กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมญัในแต่ละคร้ัง (ยกเว้นกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย) 

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิซ้ือหุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ระหวำ่งเวลำ 9.00-16.00 น. ในวนัท ำกำรของบริษทัฯ ภำยในระยะเวลำ 
5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (ต่อไปน้ีเรียกวำ่ ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ) 

ทั้งน้ี บริษทั จะแจง้ข่ำวเก่ียวกบักำรใชสิ้ทธิ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั และระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิพร้อมทั้งสถำนท่ีท่ีใชสิ้ทธิ โดยผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย ์(SETSMART / Set 
Portal) ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทรำบอยำ่งนอ้ย 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิใน
แต่ละคร้ัง 

         กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมญัคร้ังสุดท้ำย 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ระหวำ่งเวลำ 9.00-16.00 น. ในวนัท ำกำรของบริษทั ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนั
ครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย (ต่อไปน้ีเรียกวำ่ ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย) 

ทั้งน้ี บริษทัจะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ยกเวน้ในกรณีกำรใช้สิทธิคร้ังสุดทำ้ย
จะมีกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 21 วนั ก่อนวนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย และ
จะท ำกำรแจ้งต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือขอพกักำรซ้ือขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (หรือกำรข้ึน
เคร่ืองหมำย SP) ล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีท่ีวนัปิด
สมุดทะเบียนดงักล่ำวตรงกับวนัหยุดท ำกำรของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้เล่ือนวนัปิดสมุดทะเบียน
ดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้  

บริษทัฯ จะแจง้ข่ำวเก่ียวกบัระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัพร้อม
ทั้งสถำนท่ีท่ีใชสิ้ทธิ โดยผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิคส์ของตลำดหลกัทรัพย ์(SETSMART / Set Portal) ให้ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ทรำบอยำ่งนอ้ย 7 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ส ำหรับกำรใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทำ้ยบริษทัฯ จะส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตำมรำยช่ือท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนสิทธิคร้ังสุดทำ้ยและจะแจง้ข่ำวเก่ียวกบักำรใชสิ้ทธิ โดยผำ่น
ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ของตลำดหลกัทรัพย ์(SETSMART / Set Portal) ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทรำบอยำ่งนอ้ย 7  
วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 
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1.2.3   ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

(ก)   ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ กรณีทัว่ไป 

สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีปรำกฏช่ือเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
จ ำนวนดังกล่ำวในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในขณะนั้นๆ หรือในวนัแรกของกำรปิดสมุด
ทะเบียน ในกรณีท่ีมีกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เวน้แต่จะไดมี้กำรโอนใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ซ่ึงสำมำรถใช้ยนักับบริษทัได้ตำมขอ้ 16.1 (ก) เกิดข้ึนแลว้ในวนัปิดสมุดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้ง
ขำ้งตน้ ซ่ึงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะตกไดแ้ก่ผูรั้บโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  

(ข)    ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ กรณีท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ แทน 

สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บแจง้
เป็นหนงัสือจำกศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยว์ำ่เป็นผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จ ำนวนดงักล่ำว ท่ีลงทะเบียน
ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ โดยจ ำนวนดงักล่ำวจะตอ้งไม่เกินกว่ำจ ำนวนรวมของใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ในช่ือของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยท่ี์ระบุอยูใ่นสมุดทะเบียนในขณะนั้นๆ หรือในวนัก่อนวนัแรก
ของกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีท่ีมีกำรปิดสมุดทะเบียน 

1.2.4  นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
93 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดำภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ :  0 2009 9000 
โทรสำร    :  0 2009 9001 
SD Call Center : 0 2009 9999 
Website : http:// www.tsd.co.th 
E-mail : TSDCallCenter@set.or.th 

นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งประกอบดว้ยช่ือเตม็ สญัชำติ และท่ีอยูข่องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และ
รำยละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะก ำหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนั บริษทัฯ จะถือวำ่สมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เป็นขอ้มูลถูกตอ้ง ดงันั้น ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ มีหน้ำท่ีในกำรแจง้กำร
เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบนัทึกในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ต่อ
นำยทะเบียนโดยตรง และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลำดดงักล่ำว 

บริษทัฯ จะสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ โดยจะแจง้กำรให้ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิคส์ของตลำดหลกัทรัพย ์(SETSMART / Set 
Portal) โดยเร็ว 

 

http://www.tsd.co.th/
mailto:TSDCallCenter@set.or.th
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1.2.5   สถำนทีต่ดิต่อในกำรใช้สิทธิ 

 บริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 เลขท่ี 170/25-28 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 10 
 ซอยสุขมุวทิ 16 ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่ 
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศพัท ์ 0 2261 9955 
 โทรสำร   0 2261 2959 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีกำรเปล่ียนแปลงสถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ บริษทัฯ จะแจง้รำยละเอียดให้ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย ์(SETSMART / Set 
Portal) ต่อไป และใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บทรำบแลว้ 

1.2.6   เงือ่นไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สำมำรถรับใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัได ้ณ สถำนท่ีท่ีติดต่อในกำรใช้
สิทธิหรือดำวน์โหลดจำกเวบ็ไซด์ของบริษทัฯ (www.tgpro.co.th) และแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัได้
ตำมท่ีอยูใ่นขอ้ 1.2.5 โดยจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ 1.2.2 ขำ้งตน้  

ในกรณีท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scriptless System) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ี
ตอ้งกำรใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือเพื่อให้ออกใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท ำหน้ำท่ีเป็นนำยหน้ำซ้ือขำย
หลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่ำวจะด ำเนินกำรแจง้กบัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์เพ่ือขอถอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือให้ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อน ำไปใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรยื่นใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ หรือตวัแทนเพื่อด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ 

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั จะตอ้งปฏิบติัตำม
เง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ โดยด ำเนินกำรและยืน่เอกสำรแจง้ควำมจ ำนวนกำรใชสิ้ทธิ (ทั้งนี ้บริษัทฯ 
จะไม่รับกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิทำงไปรษณีย์) ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ยืน่ใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัท่ีไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุกรำยกำรพร้อม
ลงนำมโดยผูใ้บส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่บริษทัฯ ตำมท่ีอยูใ่นขอ้ 1.2.5 ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชสิ้ทธิ 

(ข)   น ำส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตำมแบบท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยก์ ำหนด ตำม
จ ำนวนท่ีระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัใหแ้ก่บริษทัฯ ตำมท่ีอยูใ่นขอ้ 1.2.5 

(ค)   ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั โดยผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัจะตอ้งช ำระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟต ์ท่ี
สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหำนครภำยใน 2 วนัท ำกำร และขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย “บ/ชจองซื้อหุ้น

http://www.tgpro.co.th/
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เพิ่มทุนบมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์” เลขท่ีบญัชี 718-2-48202-6 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนรัชดำภิเษก 
(สุขมุวทิ-พระรำมท่ี 4) ประเภทบญัชีออมทรัพย ์  

ในกรณีท่ีช ำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟต ์ตอ้งลงวนัท่ีหรือก ำหนดวนัใชเ้งินตำมตรำสำร ก่อนวนัก ำหนดใช้
สิทธิไม่นอ้ยกวำ่ 2 วนัท ำกำร และส่งมอบใหแ้ก่บริษทัพร้อมเอกสำรตำม (ก), (ข) และหลกัฐำนประกอบกำรใช้
สิทธิตำม (ง) ก่อนเวลำ 11.00 น. ของวนัท่ีลงในเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟต ์ดงักล่ำว 

ทั้งน้ี กำรใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัดงักล่ำวจะสมบูรณ์ก็ต่อ เม่ือบริษทัฯ เรียกเก็บเงินจ ำนวนดงักล่ำวไดแ้ลว้
เท่ำนั้น  หำกบริษทัฯ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไม่วำ่กรณีใด ๆ ท่ีมิไดเ้กิดจำกควำมผิดของบริษทัฯ และบริษทัฯ 
จะถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 

(ง)   หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิ 

1) บุคคลสญัชำติไทย : ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร / ส ำเนำบัตร
พนกังำนรัฐวิสำหกิจท่ียงัไม่หมดอำย ุพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง (ใน
กรณีท่ีมีกำรเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ ซ่ึงท ำใหช่ื้อ/ช่ือสกุลไม่ตรงกบัใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ใหแ้นบเอกสำรท่ีออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยำ่ 
ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นตน้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง)  

2) บุคคลต่ำงดำ้ว :  ส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรือส ำเนำหนังสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำยุ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง 

3) นิติบุคคลในประเทศ : ส ำเนำหนังสือรับรองบริษทัท่ีออกโดยกระทรวงพำณิชยอ์ำยไุม่เกิน 6 เดือน 
นบัจำกวนัท่ียื่นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง โดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจท่ีมีช่ือปรำกฏอยู่ในหนังสือรับรอง
บริษทันั้น และเอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือตำมขอ้ 
1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

4) นิติบุคคลต่ำงประเทศ : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออก
เอกสำรนั้น อำยไุม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัใชสิ้ทธิ พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง
โดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจและเอกสำรหลกัฐำนของผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 
1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

5) คสัโตเดียน (Custodian) : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออก
เอกสำรนั้นอำยุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัใชสิ้ทธิ พร้อมหนังสือแต่งตั้งคสั
โตเดียน หนงัสือมอบอ ำนำจ (ถำ้มี) เอกสำรหลกัฐำนของผูมี้อ ำนำจลงลำยมือ
ช่ือตำม 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ทั้งน้ี หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิท่ีจะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกในคร้ัง
นั้น ๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิสำมำรถใช้ดุลพินิจในกำรพิจำรณำให้ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดต้ำมควำมเหมำะสม 
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(จ)   ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์ หรือภำษีอ่ืนใด (ถำ้มี) ตำมบทบญัญติัแห่ง
ประมวลรัษฎำกรหรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีใชบ้งัคบักบักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

1.2.7   จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจะตอ้งเป็น
จ ำนวนเตม็เท่ำนั้น โดยอตัรำกำรใชสิ้ทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หน่ึงหน่วย
ต่อหุน้สำมญัหน่ึงหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.           

1.2.8   จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหเ้ม่ือมีกำรใชสิ้ทธิ จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิ ซ่ึงผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดช้ ำระตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีกำรใช้
สิทธินั้น โดยบริษทัฯ จะออกหุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ คูณดว้ยอตัรำกำรใชสิ้ทธิภำยหลงัจำกกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้
สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิแลว้ ท ำใหมี้เศษเหลืออยูจ่ำกกำรค ำนวณดงักล่ำว บริษทัฯ จะไม่น ำเศษดงักล่ำวมำ
คิดค ำนวณ และจะช ำระเงินท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพำะคืนให้แก่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยู่ท่ีระบุในแบบแสดงควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยไม่มีดอกเบ้ียไม่
วำ่ในกรณีใดๆ เวน้แต่ จ ำนวนเงินท่ีบริษทัฯ จะส่งคืนดงักล่ำวมีจ ำนวนนอ้ยกวำ่ 100 บำท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งติดต่อขอรับเงินดงักล่ำวคืนดว้ยตนเอง ณ ท่ีท ำกำรของบริษทัฯ 

1.2.9 ในกำรใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั โดยไม่มีกำรก ำหนด
จ ำนวนหุน้สำมญัขั้นต ่ำ 

1.2.10   หำกบริษทัฯ ไดรั้บหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง 
 หรือจ ำนวนเงินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีระบุไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
 หรือบริษทัฯ ตรวจสอบไดว้ำ่ขอ้ควำมท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ กรอกลงใน
 ใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญันั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
 ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งท ำกำรแกไ้ขให้ถูกตอ้งภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ หำกผูถื้อ
 ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ท ำกำรแก้ไขให้ถูกตอ้งภำยในระยะเวลำดังกล่ำว 
 บริษทัฯ จะถือวำ่ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนำยกเลิกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั และบริษทัฯ จะจดัส่งเงิน 
 หรือเช็คท่ีไดรั้บคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ให้ถือวำ่กำรแจง้
 ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธินั้นส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ 
 ค่ำเสียหำยอ่ืนใด ไม่วำ่ในกรณีใดๆ 

 อยำ่งไรก็ตำมในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ช ำระจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิไม่ครบถว้นหรือมีกำรช ำระเงิน
เกินจ ำนวนในกำรใช้สิทธิ บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหน่ึงต่อไปน้ีตำมท่ีบริษัทฯ จะ
เห็นสมควร 

ก) ถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิมีจ ำนวนเท่ำกบั (1) จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีพึงจะไดรั้บตำมสิทธิ หรือ (2) 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีพึงไดรั้บตำมจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บช ำระไวจ้ริงตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิ
และอตัรำกำรใชสิ้ทธิในขณะนั้น (แลว้แต่จ ำนวนใดจะนอ้ยกวำ่) หรือ 
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ข)  ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ช ำระเงินเพ่ิมเติมตำมจ ำนวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิให้ครบถว้นภำยในระยะเวลำ
กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังนั้น หำกบริษทัไม่ไดรั้บเงินครบตำมจ ำนวนกำรใชสิ้ทธิภำยในระยะเวลำ
ดงักล่ำว บริษทัจะถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 

 ในกรณีตำมขอ้ (ก) หรือ (ข) บริษทัฯ จะส่งเงินท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิหรือเงินไดรั้บไว ้โดยไม่มีดอกเบ้ียคืน
ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ เวน้แต่ 
จ ำนวนเงินท่ีบริษทัฯ จะส่งคืนดงักล่ำวมีจ ำนวนน้อยกวำ่ 100 บำท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งติดต่อ
ขอรับเงินดงักล่ำวคืนดว้ยตนเอง ณ ท่ีท ำกำรของบริษทัฯ 

1.2.11  เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัไดป้ฏิบติัตำม
เง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมขอ้ 1.2.6 กล่ำวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั พร้อมหลกัฐำนประกอบกำรใช้
สิทธิ และช ำระเงินในกำรใชสิ้ทธิถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ จะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดรั้บหนงัสือยนิยอมจำกบริษทัฯ 

1.2.12  เม่ือพน้ก ำหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ยงัมิได้
ปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.2.6 อยำ่งครบถว้น ให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือ
ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ นั้น ๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะใชไ้ม่ไดอี้กเม่ือพน้ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

1.2.13  บริษทัฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ของบริษทัฯ ต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ี
ออกใหม่ตำมกำรใชสิ้ทธิภำยใน 14 วนันบัแต่วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บช ำระค่ำหุ้นครบถว้นตำม
จ ำนวนท่ีมีกำรใชสิ้ทธิแลว้ โดยบริษทัฯ จะด ำเนินกำรจดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดใ้ชสิ้ทธินั้น เขำ้
เป็นผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทัฯ ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีค ำนวณไดจ้ำกกำรใชสิ้ทธิ บริษทัฯ 
จะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเขำ้ซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยภ์ำยใน 30 วนันบัแต่วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 

1.2.14  ในกรณีท่ีหุน้สำมญัท่ีส ำรองไวเ้พ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ บริษทัฯ จะด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึน
ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมขอ้ 5.  

1.2.15   บริษทัฯ จะไม่ชดใชค้่ำเสียหำยใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงเป็นคนต่ำงดำ้ว (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติ
บุคคล) ท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได้ เน่ืองมำจำกขอ้จ ำกดัในเร่ืองอตัรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงดำ้ว ซ่ึงขอ้บงัคบั
บริษทัฯ ก ำหนดว่ำกำรถือหุ้นของคนต่ำงดำ้วจะตอ้งไม่เกินกว่ำร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด
ของบริษทั เวน้แต่จะเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 

2.   เงือ่นไขกำรปรับสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

บริษทัฯ จะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เม่ือ
เกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
ไม่ใหน้อ้ยไปกวำ่เดิม 
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ก)   เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษทัฯ 
ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที นบัตั้งแต่วนัท่ีไดมี้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำ
ไวข้องหุน้สำมญัของบริษทัฯ ซ่ึงกำรปรับสิทธิน้ีท ำเพ่ือใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บหุน้จ ำนวนเท่ำเดิม เสมือนวำ่ไม่มี
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทัฯ 

1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี             
Price 1  =     Price 0 x Par 1 
    Par 0 

2)  อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 
Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 
    Par 1 

โดยท่ี 

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Par 1 คือ มูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปล่ียนแปลง 
Par 0 คือ มูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

ข)  เม่ือบริษทัฯ ไดเ้สนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกดั โดย “รำคำ
เฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่” ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษทัฯ” ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลง
รำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้น
สำมญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right 
Issues) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่
กรณี 

“รำคำเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั 
หกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกนั้น (ถำ้มี) หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ทั้งหมด 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่พร้อมกนัมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ในเง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือหุ้น
ดงักล่ำวดว้ยกนั ให้น ำรำคำเฉล่ียทั้ง 2 รำคำ และจ ำนวนหุ้นท่ีออกใหม่ทั้งหมดมำค ำนวณรำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ี
ออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีกำรเสนอขำยพร้อมกนัดงักล่ำวไม่อยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ใหน้ ำจ ำนวนหุน้และรำคำ
เสนอเฉพำะของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ซ่ึง “รำคำเฉล่ียต่อหุน้ของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่” ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อ
หุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ” มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนั้น 

“รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษทัฯ” ไดก้ ำหนดไวเ้ท่ำกบั รำคำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ ท่ีมีกำร
ซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพย ์15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ ซ่ึงรำคำตลำดเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั เท่ำกบั 
มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุน้สำมญัของบริษทัฯ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบริษทัฯ ท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพย ์ 
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“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ี
ตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วนัแรก
ของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นวนัแรก
ของกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษทัฯ” เน่ืองจำกหุ้นสำมญัไม่มีกำรซ้ือขำยในช่วงเวลำดงักล่ำว 
บริษทัฯ จะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยติุธรรมเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

“รำคำยติุธรรม” หมำยถึง รำคำท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบ 

1)  รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 
Price 1  =    Price 0 x [(A x MP) + BX] 

         [MP x (A + B)] 

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

              [(A x MP) + BX] 

โดยท่ี 
Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษทัฯ ตำมควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดขำ้งตน้ 
A คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือกำรจองซ้ือ

หุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขำย
หุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ทั้ งกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

BX   คือ จ ำนวนเงินท่ีได้รับทั้ งส้ิน ทั้ งจำกกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

ค)  เม่ือบริษทัฯ เสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกดั 
โดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญัได ้หรือให้สิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญั (“หลกัทรัพยท่ี์
ออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั โดยท่ี “รำคำเฉล่ียต่อหุ้น
ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิ” ดงักล่ำว ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษทัฯ” 

 กำรเปล่ียนแปลงรำคำใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัไม่ไดรั้บสิทธิกำรจอง
ซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใด ๆ ขำ้งตน้ท่ีใชสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญั 
(วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วนัแรกของกำร
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เสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือให้สิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญั 
กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี  

“รำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บจำกกำรขำย
หลกัทรัพยท่ี์ใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญั หักดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน
จำกกำรออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถำ้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญันั้น หำรดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัทั้งส้ินท่ี
ตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธินั้น 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภำพพร้อมกนัมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ในเง่ือนไขท่ี
จะตอ้งจองซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่ำวดว้ยกนั ใหค้  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงจำกหลกัทรัพยท่ี์มีสิทธิแปลงสภำพทั้งหมด แต่ในกรณี
ท่ีกำรเสนอขำยพร้อมกนัดงักล่ำวไม่อยูภ่ำยในเง่ือนไขท่ีตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ใหค้  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงจำกหลกัทรัพยท่ี์ออก
ใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภำพ ซ่ึง “รำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำ
ตลำดของหุน้สำมญัของบริษทัฯ” เท่ำนั้น  

“รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษทัฯ” ใหใ้ชแ้ละมีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ (ข) ขำ้งตน้ 

“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิ
แปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญั ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issues) 
และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้น
สำมญัแก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

1)  รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 
Price 1  =     Price 0 x [(A x MP) + BX] 

         [MP x (A + B)] 

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

            [(A x MP) + BX] 

โดยท่ี 

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง  
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษทัฯ ตำมควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ (ข) ขำ้งตน้ 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกำรจองซ้ือ

หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือให้สิทธิในกำรจอง
ซ้ือหุ้นสำมญั และ/หรือ ก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลง
สภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญัได ้หรือให้สิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 
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B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิของหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภำพ 
หรือเปล่ียนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือให้สิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัตำมท่ีเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 
แลว้แต่กรณี 

BX   คือ จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บทั้งส้ิน หลงัหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรออกหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะ
แปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซ้ือหุน้สำมญั ส ำหรับกำรเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือให้สิทธิ
ในกำรจองซ้ือหุน้สำมญั 

ง)  เม่ือบริษทัฯ จ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและ
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่มีสิทธิรับหุน้ปันผล (วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมำย XD) 

1)  รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 
Price 1   =     Price 0 x A 

            (A + B) 
2)  อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 

Ratio 1   =      Ratio 0 x (A+B) 
      A 

      โดยท่ี 
Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เพื่อสิทธิใน

กำรรับหุน้ปันผล 
B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 

จ)   เม่ือบริษทัฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินของบริษทัฯ หลงัหักภำษีเงินไดแ้ละ
หลงัจำกหกัขำดทุนสะสมและส ำรองตำมกฎหมำย ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำปีบญัชีใดๆ ในระหวำ่งอำยขุอง
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้น
สำมญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XD)  

 ทั้งน้ี อตัรำร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ำยใหก้บัผูถื้อหุ้น ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลท่ีจ่ำยออกจริงจำกผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละ
รอบระยะปีบญัชี หำรดว้ยก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินของบริษทัฯ หลงัหกัภำษีเงินได ้และหลงัจำกหกัขำดทุนสะสมและส ำรอง
ตำมกฎหมำย ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำปีบญัชีเดียวกนั โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่ำยออกจริงดงักล่ำวให้รวมถึงเงิน
ปันผลท่ีจ่ำยระหวำ่งกำลในแต่ละรอบบญัชีดงักล่ำวดว้ย  
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“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพย์
ข้ึนเคร่ืองหมำย XD) 

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

                MP 

2)  อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 
Ratio 1    =   Ratio 0 x MP 

         MP - (D - R) 

โดยท่ี 
Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดของหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ ตำมควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดขำ้งตน้ 
D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ำยแก่ผูถื้อหุน้ 
R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ำยในอตัรำร้อยละ 90 โดยค ำนวณจำกก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินได้และ

หลงัจำกหกัขำดทุนสะสมและส ำรองตำมกฎหมำย จำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีบญัชี หำรดว้ย
จ ำนวนหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

ฉ)   ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใด ๆ อนัท ำให้ผลตอบแทนใดๆ ท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะ
ไดรั้บเม่ือมีกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดอ้ยไปกวำ่เดิม โดยท่ีเหตุกำรณ์ใดๆ นั้นไม่ไดก้ ำหนดอยูใ่นขอ้ (ก) – (จ) 
ดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯ จะพิจำรณำเพ่ือก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ (หรือปรับ
จ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ แทนอตัรำกำรใชสิ้ทธิ) ใหม่อยำ่งเป็นธรรม โดยไม่ท ำให้สิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ ดอ้ยไปกวำ่เดิม โดยให้ถือวำ่ผลกำรพิจำรณำนั้นเป็นท่ีสุด และบริษทัฯ จะแจง้ต่อตลำดหลกัทรัพยท์นัทีนบัแต่วนัท่ีมี
เหตุกำรณ์หรือก่อน 9.00 น. ของวนัถดัไป และแจง้ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทรำบถึง
รำยละเอียดดงักล่ำวดว้ย ภำยในระยะเวลำ 15 (สิบห้ำ) วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีมีเหตุให้ตอ้งด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิ
ดงักล่ำว 

ช)   กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ (ก) ถึง ขอ้ (ฉ) เป็นอิสระต่อกนั และจะค ำนวณ
กำรเปล่ียนแปลงตำมล ำดบัเหตุกำรณ์ก่อนหลงัของกำรเปรียบเทียบกบัรำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ส ำหรับในกรณี
ท่ีเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ จะเกิดข้ึนพร้อมกนั ใหค้  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเรียงล ำดบัดงัน้ี คือ ขอ้ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยใน
แต่ละล ำดับคร้ังท่ีมีกำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 
ต ำแหน่ง 

ซ)   กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ฉ) จะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงซ่ึงท ำให้
รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึน และอตัรำกำรใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุ้น ส ำหรับกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้
สิทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกบัจ ำนวนหุ้นสำมญั (จ ำนวนหุ้น
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สำมญัค ำนวณไดจ้ำกอตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่คูณกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ เม่ือค ำนวณได้
จ ำวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนั้นท้ิง) ในกรณีจ ำนวนเงินท่ีค ำนวณไดจ้ำกกำรใชสิ้ทธิมีเศษของบำท ให้ตดั
เศษของบำทท้ิง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ท่ีค ำนวณตำมสูตรมี
รำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญั (Par Value) ขอบริษทัฯ นั้น บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่
เพียงเท่ำกบัมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัเท่ำนั้น ส ำหรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ให้ใชอ้ตัรำกำรใชสิ้ทธิท่ีค  ำนวณไดต้ำมขอ้ (ก) 
ถึงขอ้ (ฉ) เช่นเดิม 

ฌ) บริษทัฯ อำจท ำกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิควบคู่กบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทนกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิก็ได ้

ญ)  กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ฉ) และ/หรือ กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่
ทดแทนกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ (ฌ) บริษทัฯ จะด ำเนินกำรแจง้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผล
ท่ีตอ้งมีกำรปรับสิทธิ รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ วนัท่ีกำรปรับสิทธิมีผลบงัคบั 
และจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกทดแทนกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิต่อตลำดหลกัทรัพย ์โดยจะแจง้ทนัทีนบัตั้งแต่วนัท่ีมี
เหตุกำรณ์หรือก่อน 9.00 น. ของวนัท่ีกำรปรับสิทธิมีผลบงัคบัผำ่นทำงส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย ์(SETSMART 
/ Set Portal) และแจง้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช ้

3.    กำรแก้ไขเพิม่เตมิสิทธิและเงือ่นไขของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

3.1   กำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2 ขำ้งตน้ และกำรแกไ้ขท่ีท ำให้เกิดประโยชน์ต่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ โดยชดัแจง้
หรือท่ีตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และกำรแกไ้ขในส่วนท่ีไม่ใช่สำระส ำคญั เช่น แกไ้ขขั้นตอนกำรใชสิ้ทธิ ซ่ึง
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมน้ีจะตอ้งไม่ขดัต่อบทบญัญติัหรือหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ ง กฎ ระเบียบ หรือขอ้บังคบั หรือค ำสั่งท่ีมีผลบังคับทั่วไป หรือประกำศ หรือ
ขอ้บงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้งใหบ้ริษทัฯ กระท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ภำยหลงัจำกท่ีไดแ้จง้ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. รับทรำบแลว้ 

3.2   กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมขอ้ 3.1 ตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ 

 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในขอ้ 3.2 น้ี ยกเวน้กำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2 จะตอ้ง
ไดรั้บควำมยนิยอมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงเขำ้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

3.3 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำในกรณีใด จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กับขอ้ก ำหนดตำมประกำศ ทจ.34/2551 หรือ
กฎเกณฑใ์ดของส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทั้งท่ีจะเพ่ิมเติมภำยหลงัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บอนุญำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้ออกและ
เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

3.4 ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอให้แก้ไขขอ้ก ำหนดสิทธิในเร่ือง 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิ และอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ยกเวน้เป็นกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงตำมเง่ือนไขกำร
ปรับสิทธิ และตอ้งไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมำยและเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ และ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง         
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ทั้งน้ี บริษทัฯ จะด ำเนินกำรแจง้ไปยงัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทุกรำยถึงกำรเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิดงักล่ำวในขอ้ 
3.1 และ 3.2 และจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เม่ือไดรั้บกำรร้องขอภำยใน 
15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บกำรร้องขอเป็นหนงัสือจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และบริษทัฯ จะด ำเนินกำรแจง้ให้ส ำนกังำน 
ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพย ์และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทรำบถึงกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิ และจะ
จดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่ำวภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีกำรปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช ้

4.     กำรประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

กำรเรียก และ/หรือ กำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใหเ้ป็นไปตำมวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

4.1   บริษทัฯ มีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดไ้ม่ว่ำในเวลำใดๆ แต่บริษทัฯ ตอ้งเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ เพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงโดยเร็วภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ทรำบวำ่เกิดเหตุกำรณ์
ดงัต่อไปน้ี 

ก)   หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ ไม่ว่ำโดยบริษทัฯ หรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นขอ้ 3.2 หรือ  

ข)   หำกมีเหตุกำรณ์ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวำ่อำจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ อยำ่งเป็นนยัส ำคญั หรือ
ควำมสำมำรถของบริษทัฯ ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ หรือ 

ค) มีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ รำยหน่ึงหรือหลำยรำยท่ีถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ รวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของ
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัมิไดมี้กำรใชสิ้ทธิ ร้องขอใหบ้ริษทัฯ ด ำเนินกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
โดยไดท้ ำเป็นหนงัสือท่ีระบุเหตุผลอยำ่งชดัเจนในกำรขอใหมี้กำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ บริษทัฯ จะด ำเนินกำรปิดสมุดทะเบียนเพ่ือก ำหนดสิทธิของผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมดงักล่ำวเป็นระยะเวลำไม่เกิน 21 วนั
ก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งน้ี ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะถูกพกักำรซ้ือขำย (วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมำย SP) 
จำกตลำดหลกัทรัพย ์3 วนัท ำกำรก่อนปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือภำยในระยะเวลำตำมท่ีตลำด
หลกัทรัพยก์ ำหนด 

4.2   ในกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไม่วำ่จะเป็นกำรประชุมเน่ืองจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ
หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีมติใหเ้รียกประชุม ให้บริษทัฯ จดัท ำหนงัสือนดัประชุม 
ระบุ สถำนท่ี วนั เวลำ ผูท่ี้ขอใหเ้รียกประชุม และเร่ืองท่ีจะพิจำรณำใหท่ี้ประชุม และจดัส่งให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ี
ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยช่ือ และท่ีอยูป่รำกฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ และแจง้ผำ่นทำงส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย ์(SETSMART / Set Portal) เพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ร่วม
ประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนกำรประชุมในแต่ละคร้ัง 

4.3  ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน ซ่ึงมี
สิทธิเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้โดยผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่ำวจะตอ้งจดัท ำหนงัสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีบริษทัฯ ก ำหนด และให้ยื่นหนงัสือมอบฉันทะ
ต่อประธำนท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธำนท่ีประชุมมอบหมำยก่อนเร่ิมกำรประชุม 
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 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
ของบริษทัฯ ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนของบริษทัฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมีส่วนไดเ้สียซ่ึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจำรณำขอ้นั้น  

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมีส่วนไดเ้สียตำมขอ้น้ี หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
เป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมพิจำรณำลงมติ 

4.4 ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ มีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีถืออยู ่
โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง  

4.5 ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจดัข้ึนโดยบริษทัฯ ให้ประธำนกรรมกำรบริษทัฯ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรบริษทัฯ ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรไม่เขำ้ร่วม ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเขำ้ร่วมกำรประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ท่ีมำเขำ้ร่วมประชุมท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนท่ีประชุมอำจจะมำจำกบุคคลท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ลงมติเห็นชอบคดัเลือก
ก็ได ้โดยท่ีทั้งสองกรณีประธำนท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขำด 

4.6 องคป์ระชุมในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือ
ใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะมำประชุมรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 รำย หรือไม่ต ่ำกวำ่ก่ึงหน่ึง
ของจ ำนวนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด และถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ รวมกนัไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวน
หน่วยทั้งหมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ และ/หรือ ใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ นั้น 

4.7 ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่กำรประชุมคร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ 60 นำที ยงัมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เขำ้ร่วมประชุมยงัไม่
ครบเป็นองคป์ระชุม ใหถื้อวำ่กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป หำกกำรเรียกประชุมเป็นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
ให้นัดประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั แต่ไม่เกินกว่ำใน 14 วนั นับจำกวนัก ำหนดประชุมผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ในคร้ังแรก และใหบ้ริษทัฯ ด ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทุกรำยและ
ตลำดหลกัทรัพยต์ำมรำยละเอียดและวธีิกำรท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ในกำรประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชุม   

4.8   มติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหน่วยของ 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือ ใช้สิทธิไปแลว้บำงส่วน ณ ขณะนั้ น ซ่ึงมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

4.9   มติใดๆ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดล้งมติไปแลว้นั้น ให้ถือวำ่มีผลผูกพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทุกรำย 
ไม่วำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ นั้นจะไดเ้ขำ้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่ก็ตำม  

4.10 ภำยหลงัจำกบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ บริษทัฯ จะแจง้มติของท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทรำบผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย ์(SETSMART / Set Portal) 
โดยเร็ว 

4.11 บริษทัฯ จะด ำเนินกำรจดัท ำและบนัทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบนัทึกดงักล่ำวไวท่ี้ส ำนักงำนใหญ่ของบริษทัฯ 
รำยงำนกำรประชุมท่ีไดล้งลำยมือช่ือโดยประธำนท่ีประชุม ใหถื้อเป็นหลกัฐำนอนัสมบูรณ์ของกิจกำรทั้งหลำยท่ีไดป้ระชุม
กนันั้น และให้ถือวำ่กำรประชุมและมติทั้งหลำยไดก้ระท ำโดยถูกตอ้ง และบริษทัฯ จะจดัส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว
ใหแ้ก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ละส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วนันบัจำกวนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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4.12  ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ บริษทัฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทัฯ และท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัฯ 
มีสิทธิท่ีจะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค  ำอธิบำยในท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิได ้ 

4.13   บริษทัฯ จะเป็นผูช้  ำระค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด 

4.14 บริษทัฯ จะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิตำมมติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ นบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมไดล้งมติ และ
บริษทัฯ จะแจง้แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพย ์และนำยทะเบียน
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทรำบภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้น  

4.15 กรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สำมำรถจดัประชุมไดท้นัภำยในอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ให้ถือวำ่กำรด ำเนินกำรประชุมส้ินสุดลง
และไม่ไดมี้กำรจดัประชุมในคร้ังนั้น  

5.     กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทฯ ไม่สำมำรถจดัให้มหุ้ีนสำมญัเพือ่รองรับกำรใช้สิทธิ 

 บริษทัฯ จะชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตำมรำยละเอียด ดงัน้ี 

5.1   บริษทัฯ จะชดใชค้่ำเสียหำยใหเ้ฉพำะผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมำแจง้ควำมจ ำนงท่ีจะใชสิ้ทธิในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 
ซ่ึงบริษทัฯ ไม่สำมำรถจดัใหมี้หุน้สำมญัเพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดอ้ยำ่งเพียงพอ โดยค่ำเสียหำยท่ี
บริษทัฯ จะชดใชใ้ห้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่ำว สำมำรถค ำนวณไดต้ำมท่ีก ำหนดในขอ้ 5.3 ยกเวน้ กรณีตำมท่ี
ระบุไวใ้นขอ้จ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 14 

5.2   กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมขอ้ 5.1 บริษทัฯ จะช ำระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ และจะจดัส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับตำมท่ีอยู่ท่ีระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ภำยใน 14 วนัท ำกำร นับจำก
วนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ มำแจง้ควำมจ ำนงท่ีจะใชสิ้ทธิ  

 อยำ่งไรก็ดี ไม่วำ่ในกรณีใดๆ หำกบริษทัฯ ไดท้ ำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟต ์ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซ่ึง
ขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยู ่ท่ีระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงใน
กำรใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บเงินค่ำเสียหำยคืนแลว้โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 

5.3 กำรค ำนวณค่ำเสียหำยท่ีบริษทัฯ จะชดใชใ้หผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมขอ้ 5.1 มีสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 

   ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x [MP - EP] 

โดยท่ี B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไม่สำมำรถจดัให้มี และ/หรือ เพ่ิมข้ึนได ้ตำมอตัรำกำรใชสิ้ทธิท่ีเปล่ียนแปลง
เพ่ิมข้ึนต่อ 1 หน่วย 

 MP คือ รำคำปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัของบริษทั 15 วนัท ำกำรติดต่อกนั ก่อนวนัก ำหนดกำร
ใชสิ้ทธิ ซ่ึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ มำแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ  

 EP  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิหำกมี
กำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ 
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5.4 กำรชดใชค้่ำเสียหำยตำมขอ้น้ีใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 อน่ึง ในกรณีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงเป็นคนต่ำงดำ้ว (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้เน่ืองจำก

ขอ้จ ำกดัในเร่ืองอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้ว ซ่ึงขอ้บงัคบับริษทัฯ ก ำหนดวำ่ กำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วจะตอ้งไม่เกิน
กว่ำร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้ งหมดของบริษทัฯ ในกรณีเช่นน้ี บริษทัฯ จะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย หรือ 
ด ำเนินกำรอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงเป็นคนต่ำงดำ้ว และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงเป็นคนต่ำงดำ้วไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือเรียกร้องใหบ้ริษทัฯ ชดใชใ้ด ๆ ทั้งส้ิน 

6.    สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทีอ่ยู่ระหว่ำงวนัทีผู้่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีอยูร่ะหวำ่งวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ แสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ และวนัก่อนวนัท่ี
กระทรวงพำณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ อนัเน่ืองมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะมีสถำนภำพและ
สิทธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัไม่ได้แจง้ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ และสถำนภำพจะส้ินสุดลงในวนัท่ีกระทรวง
พำณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ อนัเน่ืองมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ขำ้งตน้แลว้ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ไดน้ ำหุน้สำมญัท่ีเกิดข้ึนจำกกำร
ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เขำ้จดทะเบียนทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดท้ ำกำรใช้
สิทธิแลว้จะไดรั้บกำรปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัฯ จะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
โดยเร็วท่ีสุดตำมจ ำนวนท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สมควรจะไดรั้บหำกรำคำท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบงัคบัใชโ้ดยหุน้สำมญัส่วน
เพ่ิมอำจไดรั้บชำ้กวำ่หุน้สำมญัท่ีไดรั้บก่อนหนำ้น้ีแลว้ แต่ไม่เกิน 15 วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรปรับสิทธิ 

7. สถำนะของหุ้นสำมญัใหม่ทีเ่กดิจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

 บริษทัฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ของบริษทัฯ ต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่
ส ำหรับกำรใชสิ้ทธิภำยใน 14 วนั นบัตั้งแต่วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บช ำระหุน้ครบถว้นตำมจ ำนวนท่ีมีกำรใชสิ้ทธิ
แลว้ และบริษทัฯ จะด ำเนินกำรจดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดใ้ชสิ้ทธินั้นเขำ้เป็นผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทัฯ ในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้ท่ีค ำนวณไดจ้ำกกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น 

 หุน้สำมญัใหม่ท่ีออกเน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกบัหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ท่ี
ไดอ้อกไปก่อนหนำ้แลว้ทุกประกำร นบัตั้งแต่วนัท่ีมีกำรจดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือผูรั้บสิทธิแทนเป็นผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯ และจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ เน่ืองจำกกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ กบั
กระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 

8.     มตทิีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพือ่อนุมตักิำรออกหุ้นเพือ่รองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2561 มีมติอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 หรือเรียกวำ่ TGPRO-W3 จ ำนวนไม่เกิน 2,116,664,860 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(Rights Offering) และมีมติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 2,116,664,858.50 บำท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 3,439,580,396.00 บำท โดยออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวนไม่เกิน 2,645,831,075 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้
หุน้ละ 0.50 บำท รวมทั้งส้ิน 1,322,915,537.50 บำท เพื่อรองรับ 
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(1) จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 529,166,215 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพ่ือเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัรำกำรจดัสรรหุ้น 8 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 หุ้นสำมญัเพ่ิมทุน ใน
กรณีท่ีมีเศษของหุน้ท่ีเกิดจำกกำรค ำนวณใหปั้ดเศษของหุน้นั้นท้ิง ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นอำจจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเกินกวำ่สิทธิ 
(Oversubscription) ได ้โดยท่ีผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือเกินกวำ่สิทธิจะไดรั้บกำรจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวำ่สิทธิ ก็ต่อเม่ือมีหุน้
เหลือจำกกำรจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีไดจ้องซ้ือตำมสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่ำนั้น ทั้งน้ี ก ำหนดรำคำ
เสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนในรำคำหุน้ละ 0.20 บำท 

2. จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 2,116,664,860 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดจ้ดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกและ
เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัรำส่วน 1 หุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหม่ต่อใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เหลือจำกกำรค ำนวณดงักล่ำวให้ตดัเศษท้ิง
ทั้งจ ำนวน 

9. รำยละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

จ ำนวนหุน้ท่ีรองรับกำรใชสิ้ทธิไม่เกิน 2,116,664,860 หุน้ 

มูลค่ำท่ีตรำไว ้หุน้ละ 0.50 บำท 

รำคำกำรใชสิ้ทธิ หุน้ละ 0.50 บำท 

หุน้ท่ีส ำรองไวเ้พ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิไม่เกิน 2,116,664,860* หุน้ 

* คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จ ำนวน 4,762,495,932 หุ้น (ภำยหลงักำรเสนอขำย
หุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วน) และไม่มีหุน้เหลือจำกกำรออกและเสนอขำยในคร้ังน้ี 

10.     กำรด ำเนินกำรกรณีทีม่เีศษหุ้น                        

หำกมีหุน้สำมญัท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในคร้ังน้ี คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะเสนอผำ่นท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
เพ่ือพิจำรณำจดัสรรหุ้นสำมญัท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ต่อไป ทั้งน้ี ให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด เง่ือนไข 
และวิธีกำรท่ีเก่ียวขอ้งตำมพระรำชบัญญติับริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) ประกำศของตลำด
หลกัทรัพย ์และส ำนกังำน ก.ล.ต. 

11.    ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทีเ่สนอขำย 

บริษทัฯ จะด ำเนินกำรยืน่ค  ำขออนุญำตใหต้ลำดหลกัทรัพย ์พิจำรณำรับใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยภ์ำยใน 45 วนั นบัจำกวนัท่ีบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เสร็จส้ินลง 

12. ตลำดรองของหุ้นสำมญัทีเ่กดิจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  

 บริษทัฯ ด ำเนินกำรขออนุญำตน ำหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เขำ้ซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์ภำยใน 
30 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิซ่ึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัในแต่ละคร้ัง เพ่ือให้หุ้นสำมญัดงักล่ำว
สำมำรถท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยไ์ดเ้ช่นเดียวกนัหุน้สำมญัเดิมของบริษทัฯ 
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13. ผลกระทบทีม่ต่ีอผู้ถือหุ้น 

ในกำรพิจำรณำผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จะพิจำรณำถึงผลกระทบ 3 ประกำร ดงัน้ี 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อตัรำส่วน 

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(Control Dilution) 

ร้อยละ 38.46 
(กรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมรำยใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ทั้งจ ำนวน 
หรือ 

ร้อยละ 30.77 
กรณีผูถื้อหุน้เดิมรำยใดไดโ้อนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนทั้ง

จ ำนวน 
2. ผลกระทบดำ้นรำคำ (Price Dilution) ร้อยละ -46.15 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร  
 (Earnings Dilution) 

ร้อยละ 38.46 

   

รำยละเอยีดกำรค ำนวณ 
1.  ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) 

เน่ืองจำกบริษทัฯ มีมติให้ออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตำมสัดส่วน (Rights Offering) 
ควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในครำวเดียวกนั ดงันั้น กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ TGPRO-W3 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึง
ไดรั้บกำรจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้จะไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้แตอ่ยำ่ง
ใด ทั้งน้ี บนสมมติฐำนว่ำผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และได้รับกำร
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ อย่ำงไรก็ตำม หำกผูถื้อหุ้นเดิมรำยใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นทั้ งจ ำนวน หรือหำกผูถื้อหุ้นเดิมรำยใดได้โอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่บุคคลอ่ืนทั้ งจ ำนวน จะมี
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมรำยดงักล่ำว ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 : หำกผูถื้อหุน้เดิมรำยใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ทั้งจ ำนวน 

กำรค ำนวณดำ้นกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้  =  [(Qr+Qw) / (Qo+Qr+Qw)] โดยท่ี 

Qo  =  จ ำนวนหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิมก่อนกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เท่ำกบั 4,233,329,717 หุน้ 

Qr  =  จ ำนวนหุน้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเท่ำกบั 529,166,215หุน้ 

Qw =  จ ำนวนหุน้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมเท่ำกบั 
  2,116,664,860 หุน้ 

ดงันั้น Control Dilution =         529,166,215 + 2,116,664,860              
  4,233,329,717 + 529,166,215 + 2,116,664,860 
 = 38.46% 

หำกผูถื้อหุ้นเดิมรำยใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นทั้งจ ำนวน ผูถื้อหุ้นเดิมรำย
ดงักล่ำวจะไดรั้บผลกระทบจำก Control Dilution ร้อยละ 38.46 
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กรณีท่ี 2 : หำกผูถื้อหุน้เดิมรำยใดไดโ้อนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนทั้งจ ำนวน 

กำรค ำนวณดำ้นกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้  =  [Qw / (Qo+Qr+Qw)] โดยท่ี 

Qo  =  จ ำนวนหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิมก่อนกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เท่ำกบั 4,233,329,717 หุน้ 

Qr  =  จ ำนวนหุน้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเท่ำกบั 529,166,215 หุน้ 

Qw =  จ ำนวนหุน้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมเท่ำกบั 
2,116,664,860 หุน้ 

ดงันั้น Control Dilution =                  2,116,664,860                          
 4,233,329,717 + 529,166,215 + 2,116,664,860 

 = 30.77% 

หำกผูถื้อหุน้เดิมรำยใดไดโ้อนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนทั้งจ ำนวน ผูถื้อหุน้เดิมรำยดงักล่ำวจะไดรั้บผลกระทบจำก 
Control Dilution ร้อยละ 30.77 

อน่ึง ผลกระทบดำ้น Control Dilution ขำ้งตน้อำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมจ ำนวนหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนและไดรั้บกำรจดัสรรหุน้  

2. ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution)  
สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของรำคำ  =  (Po – Pr) / Po โดยท่ี 

Po  =  รำคำปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 คือ ระหวำ่งวนัท่ี 8 มิถุนำยน 2561 – วนัท่ี 28 มิถุนำยน 2561  

  ซ่ึงเท่ำกบั 0.20 บำท 

Pr  =  รำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเท่ำกบัหุน้ละ 0.20 บำท 

Pw  =  รำคำใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเท่ำกบัหุน้ละ 0.50 บำท 

โดยท่ี 
รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย  =  (PoQo + PrQr) / (Qo + Qr) 
 =  0.20 
รำคำตลำดหลงักำรเสนอขำย    =  (PoQo+PrQr+PwQw) / (Qo+Qr+Qw)  
 =  0.29 

ดงันั้น Price Dilution = 0.20 – 0.29 
    0.20 
 = -46.15% 

ภำยหลงัจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนพร้อมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในคร้ังน้ี หำกมีกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ในคร้ังน้ีทั้งจ ำนวนแลว้ จะไม่มีผลกระทบดำ้นกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)  
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3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (Earnings per share Dilution)  
กำรค ำนวณกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร  =  (EPSo – EPSn) / EPSo  โดยท่ี 

EPSo  =  ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ / Qo 
 =     6,533,667   7            
  4,233,329,717 
 = 0.0015 บำทต่อหุน้ 

EPSn  =  ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ / (Qo+Qr+Qw)  
 =                  6,533,667            7            
 4,233,329,717 + 529,166,215 + 2,116,664,860 
 = 0.0009 บำทต่อหุน้ 

ดงันั้น Earnings per Share Dilution = 0.0015 – 0.0009 
      0.0015 
 = 38.46% 

ภำยหลงัจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัพร้อมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในคร้ังน้ี หำกมีกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
ในคร้ังน้ีทั้งจ ำนวนแลว้ จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) เท่ำกบัร้อยละ 38.46  

14.    ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

14.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

บริษทัฯ ไม่มีขอ้จ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เวน้แต่ กำรโอนเกิดข้ึนในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
เพื่อพกักำรโอนหรือกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ซ่ึงบริษทัฯ จะปิดสมุดทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อพกักำรโอนหรือกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 21 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ และ
ตลำดหลกัทรัพยจ์ะท ำกำรข้ึนเคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซ้ือขำย) ล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่ี
วนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพยใ์ห้เล่ือนเป็นวนัท ำกำร
ถดัไป) 

14.2 บุคคลท่ีไม่ใช่สญัชำติไทย 

 บริษทัฯ มีขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้อนัสืบเน่ืองมำจำกขอ้บงัคบัของบริษทัฯ วำ่ดว้ยเร่ืองอตัรำส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลท่ีมิใช่
สญัชำติไทย ดงัมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

14.2.1 บริษทัฯ จะไม่ออกหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้ทธิท่ีมิใช่สญัชำติไทย ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมวิธีกำรใชสิ้ทธิจนท ำ
ใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไม่ใช่สัญชำติไทยมีจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ตำมท่ีระบุในขอ้บังคบัหรือตำมสัดส่วนท่ีอำจมีกำรแก้ไขตำมขอ้บังคบัใน
อนำคต 

14.2.2 หำกขอ้จ ำกดักำรโอนดงักล่ำวขำ้งตน้ มีผลท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่ใช่สัญชำติไทยซ่ึงไดใ้ชสิ้ทธิตำม
วิธีกำรใชสิ้ทธิดงัท่ีกล่ำวมำแลว้โดยครบถว้น ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมจ ำนวนท่ีระบุในแบบแสดงควำมจ ำนง
กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษทัฯ จะอนุญำตให้ด ำเนินกำรใชสิ้ทธิเพียงส่วนท่ีไม่ขดั
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ต่อขอ้จ ำกัดข้ำงต้น โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สำมำรถเลือกให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

ก) ให้บริษทัฯ คืนเงินท่ีเหลือตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในส่วนท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได้
โดยไม่มีดอกเบ้ีย ให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่ใช่สัญชำติไทยดงักล่ำวเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อม
เฉพำะทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยู่ท่ีระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกตอ้งแลว้ 
ภำยใน 14 วนัท ำกำรนบัแต่วนัใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ 

ข) ใหบ้ริษทัฯ เป็นผูถื้อแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และเงินตำมจ ำนวนกำรใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สำมญัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใช่สญัชำติไทย ไดย้ืน่ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
เอำไวต้ำมล ำดบัก่อนหลงั เพ่ือด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในส่วนท่ียงัไม่ไดมี้กำรใชสิ้ทธิ
ทั้งจ ำนวนหรือบำงส่วน เม่ือกำรเขำ้ถือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่ำวไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดัเร่ืองสดัส่วน
กำรถือหุน้ของคนท่ีมิใช่สญัชำติไทย 

 ทั้งน้ี ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่ใช่สญัชำติไทยจะตอ้งแสดงควำมจ ำนงท่ีจะใหบ้ริษทัฯ ด ำเนินกำรตำม
ขอ้ (ก) หรือ (ข) ขำ้งตน้ โดยระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั ณ วนัแจง้ควำมจ ำนง
กำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

 บริษทัฯ จะอนุญำตใหมี้กำรด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในส่วนท่ียงัไม่ไดรั้บกำรใชสิ้ทธิ
บำงส่วนหรือทั้งหมดในวนัใชสิ้ทธิท่ีสำมำรถกระท ำไดโ้ดยท่ีไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดั อยำ่งไรก็ดี หำกมีจ ำนวน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีรอกำรใชสิ้ทธิ ณ วนัใชสิ้ทธิดงักล่ำวมำกกวำ่จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีอนุญำตให้ซ้ือโดย
ไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดักำรโอนหุ้น เร่ืองสัดส่วนกำรถือครองหุ้นของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใช่สัญชำติ
ไทย บริษทัฯ จะด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใช่
สัญชำติไทยตำมล ำดบักำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิท่ีครบถว้นสมบูรณ์ตำมท่ีก ำหนดในกำรใชสิ้ทธิใน
คร้ังน้ี หำก ณ วนัใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่ำวไม่สำมำรถไดเ้น่ืองจำกขอ้จ ำกดัเร่ืองสัดส่วน
กำรถือหุน้ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่ำวไม่สำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สำมญัในคร้ังนั้นๆ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใช่สัญชำติไทยดงักล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย
ใดๆ ต่อบริษทัฯ และบริษทัฯ จะไม่ชดใชค้่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

ค) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใช่สัญชำติไทยจะไม่ได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำยหรือกำรชดเชยไม่ว่ำใน
รูปแบบใดจำกบริษทัฯ ในกรณีท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรใชสิ้ทธิได ้โดยมีสำเหตุมำจำกขอ้จ ำกดัเร่ืองสัดส่วน
กำรถือครองหุน้ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใช่สญัชำติไทย 

15. วธีิกำรส่งมอบหลกัทรัพย์ 

15.1 กำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

 บริษทัฯ จะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) โดยบริษทัฯ จะด ำเนินกำรออกและส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตำมรำยละเอียด ดงัน้ี  
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15.1.1 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมไม่มีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์หรือศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝำก
หลกัทรัพย ์ในฐำนะนำยทะเบียน จะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตำมจ ำนวนท่ีไดรั้บจดัสรรให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บกำร
จดัสรรทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ตำมช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัแต่
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีน้ี ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บ
กำรจดัสรรในคร้ังน้ีในตลำดหลกัทรัพยไ์ด ้จนกว่ำจะไดรั้บใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงอำจไดรั้บภำยหลงัจำกท่ี
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ เร่ิมซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์

15.1.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ในฐำนะนำยทะเบียน 
จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ฝำกไวก้บั “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพือ่ผู้ฝำก” และศูนย์
รับฝำกหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นฝำกหลกัทรัพยอ์ยู ่ใน
ขณะเดียวกนับริษทัหลกัทรัพยน์ั้นก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีผูไ้ดรั้บจดัสรรฝำกไว ้และ
ออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บกำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ฯ ในกรณีน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บกำรจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในตลำดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลำด
หลกัทรัพยอ์นุญำตใหใ้บส ำคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ ท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ช่ือของผูถื้อหุ้น
ท่ีไดรั้บกำรจดัสรรจะตอ้งตรงกบัช่ือเจำ้ของบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดรั้บกำรจดัสรรประสงคท่ี์จะ
ฝำกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไว ้มิฉะนั้นแลว้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่
ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรตำมขอ้ 15.1.1 แทน 

15.1.3 ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขท่ี 600 ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย ์ในฐำนะนำยทะเบียน จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ฝำกไวก้บัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์และศูนยรั์บฝำก
หลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตำมจ ำนวนท่ีไดรั้บกำรจดัสรรไวใ้นบญัชีของบญัชีผู ้
ออกหลกัทรัพยส์มำชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บกำรจดัสรรภำยใน 7 วนันบัจำก
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เม่ือผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตอ้งกำรขำยใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ ผูถื้อหุน้ดงักล่ำวจะตอ้งถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ออกจำกบญัชี 600 ดงักล่ำว โดยตอ้งติดต่อผ่ำนบริษทั
หลกัทรัพยท์ั่วไป ซ่ึงอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์และ/หรือ บริษทั
หลกัทรัพยน์ั้นๆ ก ำหนด ดงันั้นในกรณีน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บกำรจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใน
ตลำดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรัพยอ์นุญำตให้ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ ท ำกำรซ้ือขำยไดใ้น
ตลำดหลกัทรัพย ์และผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดด้ ำเนินกำรถอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯออกจำกบญัชี 600 ดงักล่ำวแลว้ 

15.2 กำรส่งมอบหุ้นสำมญัทีเ่กดิจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

 ในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั
สำมำรถเลือกใหบ้ริษทัฯ ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

15.2.1 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นสำมญัประสงคจ์ะขอรับใบหุ้นสำมญัโดยให้ออกใบ
หุ้นในนำมของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะส่งมอบใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีใชสิ้ทธิแก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับตำมช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ฯ หรือท่ีระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง 
ในกรณีน้ี ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั จะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิใน
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ตลำดหลกัทรัพยไ์ดจ้นกวำ่จะไดรั้บใบหุ้น ซ่ึงอำจจะไดรั้บภำยหลงัจำกท่ีหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิไดรั้บ
อนุญำตใหเ้ขำ้ท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์

15.2.2 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้นสำมญั แต่ประสงคจ์ะใช้
บริกำรของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ประสงค์ท่ีจะฝำกหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้
สิทธิไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ มีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยอ์ยู ่กรณีน้ีศูนยรั์บ
ฝำกหลักทรัพยจ์ะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไวก้ับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัไวท่ี้บริษทั
หลกัทรัพยน์ั้นฝำกหุ้นสำมญัอยู่ ในขณะเดียวกนับริษทัหลกัทรัพยน์ั้น ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ี
บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นฝำกหุน้สำมญัอยู ่และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผูจ้องซ้ือท่ีไดรั้บกำรจดัสรรภำยใน 7 วนั
ท ำกำรนับจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ในกรณีน้ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้น
สำมญัจะสำมำรถขำยหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิในตลำดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรัพยอ์นุญำตให้
หุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิท ำกำรซ้ือขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเลือกใหบ้ริษทัฯ ด ำเนินกำรตำมขอ้15.2.2 น้ี ช่ือของผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บจัดสรรหุ้นจะตอ้งตรงกบัช่ือเจำ้ของบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ประสงค์ท่ีจะฝำกหุ้นสำมญัไวใ้นบัญชีหลกัทรัพยด์ังกล่ำว มิฉะนั้ น บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ด ำเนินกำรออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บกำรจดัสรรตำมขอ้ 15.2.1 แทน 

15.2.3 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้น แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริกำร
ของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ประสงคท่ี์จะฝำกหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิไวใ้น
บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมำชิกเลขท่ี 600 กรณีน้ี บริษทัฯ จะด ำเนินกำรฝำกหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้
สิทธิฝำกไวก้ับศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์และศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมญัตำม
จ ำนวนท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บกำรจดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมำชิกเลขท่ี 600 และออก
หลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีได้รับกำรจัดสรรหุ้นภำยใน 7 วนัท ำกำรนับจำกวนั
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง เม่ือผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นตอ้งกำรขำยหุ้น ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นตอ้งถอน
หุ้นออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลกัทรัพยท์ั่วไป ซ่ึงอำจมีค่ำธรรมเนียมในกำร
ด ำเนินกำรตำมท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์และ/หรือ บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นๆ ก ำหนด ดงันั้น ในกรณีน้ี ผูท่ี้ไดรั้บกำร
จดัสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นท่ีไดรั้บกำรจดัสรรในตลำดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรัพยอ์นุญำตให้หุ้น
ของบริษทัฯ ท ำกำรซ้ือขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์และผูท่ี้ไดรั้บจดัสรรหุ้นไดด้ ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบญัชี 
600 ดงักล่ำวแลว้ 

16.    กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 16.1  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิไดฝ้ำกไวก้บัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก) แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ระหวำ่งผูโ้อนและผูรั้บโอน 

กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะสมบูรณ์ เม่ือผูโ้อนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงเป็นผูท่ี้สมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ระบุช่ือเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จ ำนวนท่ีจะท ำกำรโอน หรือผูรั้บโอนคนสุดทำ้ย โดยมีกำร





  

   

Checklist warrant-RO 
ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นที่ออกใหม่เพือ่รองรับ 

warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)   บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จ ำกดั (มหำชน)  
  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

 

รำยละเอยีดของ warrant   
- ช่ือ warrant (ถ้ามี)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ 

จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (TGPRO-W3)   
-  เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ        3 สิงหาคม 2561 (Record Date)   
-  วนัท่ีเสนอขาย warrant 24 – 30 สิงหาคม 2561 - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant   20 กนัยายน 2566 
-  จ านวน warrant ท่ีเสนอขาย 2,116,664,860 หน่วย  - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 20 กนัยายน 2566 
-  ราคาท่ีเสนอขาย   - 0 - บาท (ไม่คิดมูลค่า)               - จ  านวนหุน้รองรับ  2,116,664,860 หุน้ 
-  อตัราการใชสิ้ทธิ               1 : 1  -  ราคาใชสิ้ทธิ  0.50 บาทต่อหุน้ 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

1. ลกัษณะของ warrant   
 1.1 สัดส่วนจ านวนหุน้รองรับต่อจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั2 เท่ากบั 
               50%  
               > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี  
ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือท่ี ___ลงวนัท่ี _____ 
              (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั  
 (3) กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
และผูถื้อหุน้โดยรวม 

 
/ 
 

 
ขอ้ก าหนด
สิทธิ  
(ขอ้ 1.1 
หนา้ 5) 

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี 21 กนัยายน  
2561) 

/ (5 ปี) 
ขอ้ก าหนด
สิทธิ  
(ขอ้ 1.1 
หนา้ 4) 

 
 

 
 

 

                                                        
1
  ใหร้ะบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วธีิการค านวณสดัส่วนจ านวนหุน้รองรับ :  
((จ านวนหุน้รองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จ านวนหุน้รองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                        (จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจ านวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืน 

ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 
 * เฉพาะจ านวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้น

มีมติอนุมติัให้ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุ้นมีมติในวาระอ่ืนใดท่ี
อาจท าให้จ  านวนหุ้นรองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งน ามาค านวณเพ่ิมข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกวา่ท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีการ
ปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งน าหุ้นรองรับท่ีอาจเพ่ิมข้ึนดงักล่าวมารวมค านวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
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 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน / ขอ้ก าหนด

สิทธิ  
(ขอ้ 1.1 
หนา้ 4) 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ≥ 15 วนั 
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ3 

/ ขอ้ก าหนด
สิทธิ  
(ขอ้ 1.2.2 
หนา้ 7) 

 1.5 ก าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant / ขอ้ก าหนด
สิทธิ  
(ขอ้ 1.1 
หนา้ 4) 

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

 
/ 
- 
- 
- 

 
หนงัสือเชิญ
ประชุม
สามญัผูถื้อ
หุน้  
(หนา้ 4-6) 

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

 
 
/ 

หนงัสือเชิญ
ประชุม
สามญัผูถื้อ
หุน้  
(หนา้ 4-5) 

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

 
 
/ 

หนงัสือเชิญ
ประชุม
สามญัผูถื้อ
หุน้  
(หนา้ 4-5) 

 2.3 วธีิการจดัสรรwarrant  / หนงัสือเชิญ
ประชุม
สามญัผูถื้อ
หุน้  
(หนา้ 5-6) 

 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ _________________________________   
3. มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมติ   
 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหอ้อกหุ้นรองรับอยา่งเพียงพอ   / รายงานการ

ประชุมวสิามญั
ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 
1/2561 (วาระท่ี 
6 หนา้ 10) 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้มีมติ 

/ รายงานการ
ประชุมวสิามญั
ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 
1/2561 (วาระท่ี 
6 หนา้ 10) 

   

                                                        
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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4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี          
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

(1)  อายขุอง warrant  ระบุ      5       ปี 
(2)  ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 
(3)  อตัราการใชสิ้ทธิ 
(4)  วธีิการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ยของแต่ละ 
 ไตรมาส 
(5)   รายละเอียดส าคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ______-______ 

         / 
 

 
 

 
 

 
ขอ้ก าหนด
สิทธิ 
(ขอ้ 1.1 หนา้ 
4-5) 

 

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตาม warrant          / ขอ้ก าหนด
สิทธิ  
(ขอ้ 3  
หนา้ 18-19) 

  4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้ 
หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของหุ้นของบริษทักบั 
ราคาใชสิ้ทธิ 

         / ขอ้ก าหนด
สิทธิ  
(ขอ้ 5  
หนา้ 21-22) 

 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
 
 

 
ไม่มี
ขอ้ก าหนด
สิทธิให้
บริษทัเรียก
ใหผู้ถื้อ 
Warrant ใช้
สิทธิก่อน
ก าหนด 
 
ขอ้ก าหนดสิทธิ 
ขอ้ 2 หนา้ 12-18 
 
ขอ้ก าหนดสิทธิ
ขอ้ 2 (ก)  
หนา้ 13 
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 (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 _____________________ 

/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

ขอ้ก าหนดสิทธิ
ขอ้ 2 (ข)  
หนา้ 13-14 
 
ขอ้ก าหนดสิทธิ
ขอ้ 2 (ค)  
หนา้ 14-16 
 
ขอ้ก าหนดสิทธิ
ขอ้ 2 (ง)  
หนา้ 16 
 
ขอ้ก าหนดสิทธิ
ขอ้ 2 (จ)  
หนา้ 16-17 
 
ขอ้ก าหนดสิทธิ
ขอ้ 2 (ฉ)  
หนา้ 17 
 
 
 
 
 

 

                                                        
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายต ่ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวธีิการค านวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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หมำยเหตุ 1 
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในรำคำต ่ำ  หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี   
  1. การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขายหุ้น โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 
1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  2. การเสนอขาย  warrant ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  3. การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (“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 =  ราคาเสนอขายwarrant 
Qw  =   จ านวน warrant ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 
Ep   =   ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม 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 ามาถัว เฉล่ียสามารถใช้ราคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้น 
ในแต่ละวนัก็ได ้
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  (2) วนัก ำหนดรำคำเสนอขำย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัให้บริษทัเสนอ
ขาย warrant และหุน้รองรับในราคาต ่า  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 
  (ง) วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ตาม warrant    
   ทั้งน้ี หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นตลาดตามขอ้ 2.1 ให้ระบุความเหมาะสม
และเหตุผลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 
 2.2 ราคาท่ีก าหนดโดยผา่นการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการขายหุ้นท่ี
ออกใหม่ของบริษทั เช่น การส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีส านักงานให้ความ
เห็นชอบ  ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยสมมติฐานส าคญัท่ีใชป้ระกอบการค านวณราคาตลาดใหเ้พียงพอและชดัเจนดว้ย 
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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
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รำยละเอยีดกำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นรองรับ 
 
จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใชสิ้ทธิไม่เกิน 2,116,664,860 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท 

ราคาการใชสิ้ทธิ หุน้ละ 0.50 บาท 

หุน้ท่ีส ารองไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิไม่เกิน 2,116,664,860* หุน้ 

* คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จ านวน 4,762,495,932 หุ้น 
(ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน) และไม่มีหุ้นเหลือจาก
การออกและเสนอขายในคร้ังน้ี 

รำยละเอยีดกำรค ำนวณ Dilution Effect 

มีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

รำยละเอยีดกำรค ำนวณ 

1.  ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน 
(Rights Offering) ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในคราวเดียวกนั ดงันั้น การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
TGPRO-W3 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงไดรั้บการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้จะไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด ทั้งน้ี บนสมมติฐานวา่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจอง
ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
อยา่งไรก็ตาม หากผูถื้อหุน้เดิมรายใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ทั้งจ  านวน หรือหากผูถื้อหุน้เดิมรายใดไดโ้อนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนทั้งจ  านวน จะมี
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมรายดงักล่าว ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 :  หากผูถื้อหุ้นเดิมรายใดไม่ไดใ้ช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัตามสัดส่วนการถือ
หุน้ทั้งจ  านวน 

การค านวณดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้  =  [(Qr+Qw) / (Qo+Qr+Qw)] โดยท่ี 

Qo  =  จ านวนหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิมก่อนการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เท่ากบั 4,233,329,717 หุน้ 
Qr  =  จ านวนหุ้นใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

 เท่ากบั 529,166,215หุน้ 
Qw =  จ านวนหุ้นใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเท่ากบั 2,116,664,860 หุน้ 
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ดงันั้น Control Dilution =         529,166,215 + 2,116,664,860              
  4,233,329,717 + 529,166,215 + 2,116,664,860 
 = 38.46% 

หากผูถื้อหุ้นเดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้ง
จ  านวน ผูถื้อหุน้เดิมรายดงักล่าวจะไดรั้บผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 38.46 

กรณีท่ี 2 :  หากผูถื้อหุน้เดิมรายใดไดโ้อนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนทั้งจ  านวน 

การค านวณดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้  =  [Qw / (Qo+Qr+Qw)] โดยท่ี 

Qo  =  จ านวนหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิมก่อนการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เท่ากบั 4,233,329,717 หุน้ 
Qr  =  จ านวนหุน้ใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนจากหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมเท่ากบั 

529,166,215 หุน้ 
Qw =  จ านวนหุ้นใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเท่ากบั 2,116,664,860 หุน้ 

ดงันั้น Control Dilution =                  2,116,664,860                          
 4,233,329,717+ 529,166,215 + 2,116,664,860 

 = 30.77% 

หากผูถื้อหุน้เดิมรายใดไดโ้อนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนทั้งจ  านวน ผูถื้อหุน้เดิมรายดงักล่าวจะ
ไดรั้บผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 30.77 

อน่ึง ผลกระทบดา้น Control Dilution ขา้งตน้อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี
ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนและไดรั้บการจดัสรรหุน้  

2. ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution)  
สูตรการค านวณการลดลงของราคา  =  (Po – Pr) / Po โดยท่ี 

Po  =  ราคาปิดถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัของบริษทัฯ ยอ้นหลัง 15 วนัท าการก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 คือ ระหว่างวนัท่ี 8 มิถุนายน 
2561 – วนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 ซ่ึงเท่ากบั 0.20 บาท 

Pr  =  ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเท่ากบัหุน้ละ 0.20 บาท 

Pw  =  ราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมเท่ากบัหุ้นละ 
0.50 บาท 

โดยท่ี 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  =  (PoQo + PrQr) / (Qo + Qr) 
 =  0.20 
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ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย    =  (PoQo+PrQr+PwQw) / (Qo+Qr+Qw)  
 =  0.29 

ดงันั้น Price Dilution = 0.20 – 0.29 
    0.20 
 = -46.15% 

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนพร้อมใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในคร้ังน้ี หากมีการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในคร้ังน้ีทั้งจ  านวนแลว้ จะไม่มีผลกระทบดา้นการลดลงของราคา (Price 
Dilution)  

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (Earnings per share Dilution)  
การค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไร  =  (EPSo – EPSn) / EPSo  โดยท่ี 

EPSo  =  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ / Qo 
 =     6,533,667   7            
  4,233,329,717 
 = 0.0015 บาทต่อหุน้ 

EPSn  =  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ / (Qo+Qr+Qw)  
 =                  6,533,667            7            
 4,233,329,717 + 529,166,215 + 2,116,664,860 
 = 0.0009 บาทต่อหุน้ 

ดงันั้น Earnings per Share Dilution = 0.0015 – 0.0009 
      0.0015 
 = 38.46% 

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัพร้อมใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในคร้ังน้ี หากมีการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในคร้ังน้ีทั้งจ  านวนแลว้ จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) เท่ากบั
ร้อยละ 38.46  

 

 




