
 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

 

 วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

 
เร่ือง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่2 (TFG-W2) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (TFG-W2) 

ดว้ยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 21 เมษายน 2560 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 2  
(TFG-W2) จ านวนไม่เกิน 510,866,470 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ดงันั้น บริษทัจึงไดน้ าส่งขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ี
ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (TFG-W2) มายงัท่าน 
ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

ในการน้ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ดังกล่าว จึงได้มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั
จ านวนไม่เกิน 528,166,470 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 5,609,993,942 บาท (ทุนภายหลงัจากท่ีไดท้ าการลดทุนจด
ทะเบียนโดยวธีิตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดน้ าออกจ าหน่าย) เป็นจ านวนไม่เกิน 6,138,160,412 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่
จ านวนไม่เกิน 528,166,470 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (TFG-W2) จ านวนไม่เกิน 510,866,470 หุน้ และเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (TFG-W1) (ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 
28 เมษายน 2559 ให้ออกและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จ านวน 510,000,000 หุ้น) จ านวนไม่
เกิน 17,300,000 หุน้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

  

 (นายวนิยั เตียวสมบูรณ์กิจ) 
 กรรมการ 

  
 (นายเพชร นนัทวสิยั) 
 กรรมการ 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสำมญัของ 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่2 (TFG-W2) 

ลงวนัที ่19 พฤษภำคม 2560 
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสำมญัของ 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่2 (TFG-W2) 

ลงวนัที ่19 พฤษภำคม 2560 

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (TFG-W2) (“ใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ TFG-W2”) จ านวนไม่เกิน 510,866,470 (ห้าร้อยสิบลา้นแปดแสนหกหม่ืนหกพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบ) หน่วย  
ออกโดยบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุม 
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 เพื่อจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 10 (สิบ) หุ้นต่อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 1 หน่วย (10:1) โดยหากมีเศษของหุ้นสามญั 
หรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 เกิดข้ึนจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ของผู ้
ถือหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษหุน้สามญั หรือใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือท้ิงทั้งจ านวน ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ฯ TFG-W2 หน่วยละ 0 (ศูนย)์ บาท โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 1 (หน่ึง) หน่วย มีสิทธิซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทัได ้1 (หน่ึง) หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) หุ้นละ 1 (หน่ึง) บาท (เวน้แต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) 
และมีราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ดงักล่าวท่ีราคา 9.50 บาท (เกา้บาทห้าสิบสตางค์) 
ต่อหุ้น (เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) รายละเอียดขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ปรากฏตามขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัน้ี 

ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จะไดรั้บสิทธิตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ บริษทัและ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จะมีความผูกพนัตามขอ้ก าหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดง 
สิทธิฯ TFG-W2ไดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในขอ้ก าหนดสิทธิเป็นอยา่งดีแลว้ รวมทั้งไดใ้ห้ความเห็นชอบกบั
การแต่งตั้งนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ทั้งน้ี บริษทัจะจดัให้มีการเก็บรักษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั เพื่อให้ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ TFG-W2 ขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิและสญัญาต่าง ๆ ไดใ้นวนัและเวลาท าการของบริษทั 
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ค ำจ ำกดัควำม 

ค าและขอ้ความต่างๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้ก าหนดสิทธิ ใหมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ก าหนดสิทธิ หมายถึง ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2 
(TFG-W2) รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม (หากมี) 

ตลาดหลกัทรัพย ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

นายทะเบียน หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ นิติบุคคลใด ๆ ท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิคนใหม่ท่ีรับ
โอนสิทธิ และหน้าท่ีของนายทะเบียนเก่ียวกบัการเป็นนายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิน้ี 

บริษทั หมายถึง บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ  

หมายถึง เอกสารท่ีออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย  ์ (ประเทศไทย) จ ากดัเพ่ือใชแ้ทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

TFG-W2 หรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  

หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ัง
ท่ี 2 (TFG-W2) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้ 

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือ
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ 

หมายถึง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 2 และให้รวมถึงผูถื้อใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ             
บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 

ระยะเวลาการแจง้
ความจ านงในการใช้
สิทธิ 

 

หมายถึง ระยะเวลาท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั โดยจะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ภายใน
ระยะเวลา 5 (ห้า) วนัท าการ ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ในกรณีท่ีวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษทั ให้เล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ
ดงักล่าวเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าว ยกเวน้การ
แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 (สิบหา้) วนั ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

วนัก าหนดการใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ย 

หมายถึง วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 

วนัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ 

หมายถึง วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 
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วนัท าการ หมายถึง วนัท่ีธนาคารพาณิชยเ์ปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ใช่วนัเสาร์หรือวนั
อาทิตย ์หรือวนัอ่ืนใดท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวนัหยดุของธนาคาร
พาณิชย ์และไม่เป็นวนัหยดุท าการของบริษทั 

ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์

หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

สมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
หรือ สมุดทะเบียน 

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งขอ้มูลทางทะเบียนซ่ึงบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกับใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเก็บรักษาโดยนายทะเบียน 

สิทธิในใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ 

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะสิทธิในการซ้ือหุ้น
รองรับ  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม 
ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  สิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับ 
ไม่เพียงพอ 

ส านกังาน ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

หุน้รองรับ หมายถึง หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ของบริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จ านวนไม่เกิน 
510,866,470 (ห้าร้อยสิบลา้นแปดแสนหกหม่ืนหกพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 (หน่ึง) บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัท (Rights Offering) รวมทั้ งหุ้นสามัญท่ีจะออกใหม่
เพ่ิมเติมในกรณีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิน้ี 

 

1. รำยละเอยีดเกีย่วกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

บริษทัจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวนไม่เกิน 510,866,470 (หา้ร้อยสิบลา้นแปดแสนหกหม่ืนหกพนัส่ีร้อย
เจ็ดสิบ) หน่วยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 
10 (สิบ) หุ้น ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 (หน่ึง) หน่วย ทั้งน้ี หากมีเศษของหุ้นสามญั หรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
เกิดข้ึนจากการค านวณ ให้ปัดเศษดงักล่าวท้ิง เน่ืองจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในคร้ังน้ีเป็นการจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 (ศูนย)์ บาท) ดงันั้น จึงไม่มี 
การก าหนดวนั วธีิการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งน้ี บริษทัจะจดัสรรใบส าคญัแสดง 
สิทธิฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเสนอขายดงัต่อไปน้ี  
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1.1 ลกัษณะส ำคญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

ประเภทหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน 

: ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 2 (“TFG-W2” หรือ “ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 19 พฤษภาคม 2560 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คือ
วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 วนัท่ีครบก าหนดอายุใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คือ วนัท่ี 
18 พฤษภาคม 2563 และวนัก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายคือวนัท่ี 18 
พฤษภาคม 2563 ซ่ึงใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในวนัถดัไป) โดยบริษทัจะไม่ขยายอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
และไม่มีขอ้ก าหนดเรียกใหผู้ถื้อหน่วยใชสิ้ทธิก่อนครบก าหนด 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน และเดือนธนัวาคม 
ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเหลือจากการใช้
สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวนัก าหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพ่ือ
น าไปใชสิ้ทธิไดใ้นวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆไปตลอดอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ แต่หากครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แลว้ใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ใด ๆ ท่ีไม่ถูกใชสิ้ทธิจะถูกยกเลิกและส้ินผลไป โดยคร้ังสุดทา้ยจะ
สามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีอายคุรบ 3 (สาม) ปี หากวนั
ดังกล่าวไม่ตรงกับวนัท าการของบริษัท ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิเป็น 
วนัท าการก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว  

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 510,866,470 (ห้าร้อยสิบลา้นแปดแสนหกหม่ืนหกพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบ)
หน่วย 

จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรไว้
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  

: ไม่เกิน 510,866,470 (หา้ร้อยสิบลา้นแปดแสนหกหม่ืนหกพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 (หน่ึง) บาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัในปัจจุบนัเท่ากบัร้อยละ 10 (สิบ) 

วธีิการจดัสรร : จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในจ านวนไม่เกิน 510,866,470 (ห้าร้อยสิบลา้น
แปดแสนหกหม่ืนหกพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบ) หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ท่ีมี
ช่ือปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
(Record Date) ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 4 
พฤษภาคม 2560 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 
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อตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ 

: ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั  
ได ้1 (หน่ึง) หุ้น (เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิ) 

ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จากการค านวณ (หาก
มี) ใหปั้ดเศษนั้นท้ิง 

ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : 9.50 บาท (เกา้บาทหา้สิบสตางค)์ ต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ (โปรดพิจารณาเง่ือนไขการปรับสิทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ในหวัขอ้ 1.5) 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ  

: บริษทัจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิด
จากการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ  

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เข้า 
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้  : ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั จะพิจารณาถึงผลกระทบ 3 
ประการ ดงัน้ี 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

อตัรำส่วน 

ค ำนวณโดยไม่รวม
ทุนจดทะเบียนท่ียัง

ไม่ช ำระ 

ค ำนวณโดยรวมทุนจด
ทะเบียนที่ยัง 
ไม่ช ำระ 

1. ผลกระทบต่อการลดลงของ
สัดส่วนการถือหุน้ (Control 
Dilution) 

ไม่เกินร้อยละ 9.09 ไม่เกินร้อยละ 8.35 

2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา  
(Price Dilution) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3. ผลกระทบต่อการลดลงของส่วน
แบ่งก าไร (EPS Dilution) 

ไม่เกินร้อยละ 
9.09 

ไม่เกินร้อยละ 8.35 

โดยมีรายละเอียดการค านวณตามขอ้ 1.16 ของขอ้ก าหนดสิทธิน้ี 

1.2 ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  

1.2.1  นายทะเบียนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทุกราย โดยใน
ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์จะระบุช่ือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็น
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แทนในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นั้น นายทะเบียนจะออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดให้แก่ 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
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1.2.2  นายทะเบียนมีหน้าท่ีตามสัญญาแต่งตั้ งนายทะเบียนท่ีจะต้องจัดท าและเก็บรักษาสมุดทะเบียน 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไวจ้นกว่าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดจะมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั หรือจนกวา่ครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิฯ (แลว้แต่กรณี) 

1.2.3  ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  

-  ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ กรณีทัว่ไป  

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีปรากฏช่ือเป็นเจา้ของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ จ านวนดงัท่ีระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในขณะนั้น ๆ หรือ 
ในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีท่ีมีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ เวน้แต่จะไดมี้การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงสามารถใช้ยนักบัผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ได้ตามข้อ 1.3 เกิดข้ึนแลว้ในวนัปิดสมุดทะเบียนท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ซ่ึงสิทธิใน
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะตกไดแ้ก่ผูรั้บโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  

-  ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ กรณีท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
แทน  

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยว์า่เป็นผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวน
ดงัท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยจ านวนดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินกวา่
จ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิฯในช่ือของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยท่ี์ระบุอยูใ่นสมุดทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในขณะนั้น ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีท่ีมีการปิดสมุดทะเบียน 

1.2.4  เม่ือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์จง้ต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ให้แก่ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละลงทะเบียนให้ผูท้รง
สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ รายดงักล่าวเป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ตามจ านวนท่ีไดรั้บแจง้จากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ี เม่ือไดมี้การออกใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ี
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไวใ้นช่ือของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยหัก
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ออก ส่วนจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกใหแ้ก่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยน์ั้น หากนายทะเบียน
ไม่ไดท้ าการแกไ้ข (ไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม) ใหถื้อวา่มีจ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ท่ีไดแ้ยกไปออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ดงักล่าว 
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1.3 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

1.3.1  การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิไดฝ้ากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

-  การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ระหว่างผูโ้อนและผูรั้บโอน การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะ
สมบูรณ์เม่ือผูโ้อนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงเป็นผูท่ี้สมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ระบุช่ือ
เป็นเจ้าของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในจ านวนท่ีจะท าการโอน หรือผูรั้บโอนคนสุดท้ายโดยมี 
การสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถว้นจากผูท่ี้ปรากฏช่ือดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูรั้บโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนไวด้ว้ย 

ผลการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ระหวา่งผูรั้บโอนกบับริษทั การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะใช้
ยนักบับริษทัไดก็้ต่อเม่ือนายทะเบียนไดรั้บค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ พร้อม
ทั้ งใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีผูรั้บโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้ลงลายมือช่ือเป็นผู ้รับโอนใน
ดา้นหลงัของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นั้นครบถว้นแลว้ 

 ผลของการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ระหวา่งผูรั้บโอนกบับุคคลภายนอก การโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ จะใชย้นักบับุคคลภายนอกไดก็้ต่อเม่ือนายทะเบียนไดล้งทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เรียบร้อยแลว้ 

-  การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องกระท า ณ ส านักงานใหญ่ของ 
นายทะเบียนในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียน และจะต้องท าตามแบบและวิธีการท่ี  
นายทะเบียนก าหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีลงลายมือช่ือ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้ งหลักฐานอ่ืนๆ ท่ียืนย ันถึงความถูกต้องและ 
ความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ พร้อมทั้ งใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีจะต้องส่งมอบครบถ้วน
เรียบร้อยแล้วตามท่ีนายทะเบียนก าหนด อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับค าขอ
ลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หากนายทะเบียนเห็นวา่การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
นั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

1.3.2  ส าหรับการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์ห้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4 กำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใช้สิทธิ 

1.4.1 วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 

 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือน
มิถุนายนและเดือนธนัวาคม ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (“วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ”) 

 โดยก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรก ตรงกบัวนัท าการสุดทา้ยของเดือนธันวาคม 2560 ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 29 
ธนัวาคม 2560 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใช้
สิทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษทั ให้เล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า 
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โดยบริษทั จะไม่ขยายอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มีขอ้ก าหนดเรียกให้ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ใชสิ้ทธิก่อนครบก าหนด 

ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีตนถืออยู่ทั้ งหมดหรือบางส่วนก็ได ้ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  
ท่ีเหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภายในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัจะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวและให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นั้น 
ๆ ส้ินสภาพโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

1.4.2 ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ  

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจะตอ้งแจง้ความจ านง
ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัตามวิธีท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.4.5 โดยจะตอ้งแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ภายในระยะเวลา 5 (หา้) วนัท าการ (ภายในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.) 
ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกับวนัหยุดท าการของ
บริษทั ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง
ดงักล่าว ยกเวน้การแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ให้แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วนั ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดท้าย ทั้ งน้ี วนัแรกท่ีผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถแจง้ความจ านงได ้คือ วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 ส าหรับก าหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังแรก ในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ีสามารถใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563  

ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้ขา่วเก่ียวกบัระยะเวลายืน่ความจ านงในการใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ 
พร้อมทั้งสถานท่ีใชสิ้ทธิผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(SET Portal/ELCID)  โดยบริษทั 
จะแจง้รายละเอียดดงักล่าวอยา่งนอ้ย 5 (หา้) วนัท าการก่อนระยะการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในแต่
ละคร้ัง ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยบริษทัจะปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย และตลาด
หลกัทรัพยจ์ะท าการข้ึนเคร่ืองหมายห้ามการซ้ือขายชัว่คราว (SP) ล่วงหนา้ 2 (สอง) วนัท าการก่อนวนั
ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนดงักล่าว ตรงกบัวนัหยดุ
ท าการของบริษทั ใหเ้ล่ือนเป็นวนัท าการก่อนหนา้วนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าว ทั้งน้ี ใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ จะพกัการซ้ือขายตั้งแต่วนัปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว จนถึงวนัก าหนดการใช้สิทธิคร้ัง
สุดทา้ย 

1.4.3 นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์”) 

ชั้น 1 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

Tower B (ขา้งสถานทูตจีน) เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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โทรศพัท:์ 0-2009-9999 

โทรสาร: 0-2009-9991 

Website: www.tsd.co.th 

1.4.4 สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั (“ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) 

ชั้น 25 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ 

เลขท่ี 179 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท:์ 0-2343-9630-41 

โทรสาร: 0-2343-9687 

Website: www.trinitythai.com  

1.4.5 วธีิการใชสิ้ทธิและขั้นตอนการใชสิ้ทธิ 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งให้ “บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั” ท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัในการรับแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิและรับช าระเงินค่าใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
โดยในการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถติดต่อตวัแทนรับแจง้ 
ความจ านงในการใชสิ้ทธิตามรายละเอียดดงัน้ี 

ฝ่ำยปฏิบัตกิำร 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั  

ชั้น 25 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ 

เลขท่ี 179 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท:์ 0-2343-9630-41 

โทรสาร: 0-2343-9687 

ทั้งน้ี ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ และ/หรือสถานท่ีท่ีติดต่อใน
การใชสิ้ทธิ บริษทัจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านระบบการ
เผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(SET Portal/ELCID)  

1.4.6 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถขอรับใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดท่ี้บริษทั และ/
หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.tfg.co.th) 
โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดท่ี้ตวัแทนรับแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ โดยจะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิตามระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้
สิทธิตามท่ีระบุขา้งตน้ 

http://www.tfg.co.th/
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ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิฯ อยูใ่นระบบใบหุน้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชใ้บส าคญัแสดง
สิทธิฯ เป็นหลกัฐานในการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิไดท้นัที 

ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิฯ อยูใ่นระบบไร้ใบหุน้ (Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีตอ้งการใช้
สิทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือเพื่อให้ออกใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหน้าท่ีเป็น
นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพยด์ังกล่าวจะด าเนินการแจง้กับ 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ส าหรับน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี) ให้ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อน าไปใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการด าเนินการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั จะตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขการแจ้ง 
ความจ านงในการใชสิ้ทธิ โดยด าเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้แก่ตวัแทนรับแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิ ตามสถานท่ีติดต่อขา้งตน้ 

ก) แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้น 
ทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และส่งใหแ้ก่ตวัแทนรับแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะ
สามารถขอรับแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้ณ สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ 
ในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หรือ Download แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญัไดท่ี้ www.tfg.co.th 

ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ซ่ึง 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ลงลายมือช่ือผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนท่ีระบุในแบบแสดงความจ านง
การใชสิ้ทธิ และหนงัสือมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมารับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ฉบบัใหม่ส าหรับใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) 

ค) ช าระเงินตามจ านวนท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั และส่งหลกัฐาน 
การช าระเงินใหแ้ก่ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ โดยวิธีการช าระเงินค่าใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัโดยวธีิหน่ึงวธีิใด ดงัน้ี  

1) กรณีช าระดว้ยเงินโอน 

ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้กรอกขอ้มูลในใบน าฝากแบบใบแจง้
การช าระเงิน (Bill Payment) ท่ีแนบมาพร้อมกบัแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยตอ้งกรอกขอ้มูลให้ครบถว้นพร้อมระบุท่ีอา้งอิงเป็นเลข
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 10 หลกั (ตามท่ีปรากฏในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ) หรือระบุ
ท่ีอา้งอิงเป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกั และช าระเงินไดท่ี้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ทุกสาขาทัว่ประเทศ โดยโอนเงินเขา้บญัชีกระแสรายวนั Comp Code “79999” หรือ Service 
Code “TNITY” ช่ือบญัชี “บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั เพ่ือการจองซ้ือหุ้น” หรือกรอก
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ขอ้มูลในใบน าฝาก (Pay-in Slip) ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ
เขา้บญัชี กระแสรายวนั Comp Code “79999” หรือ Service Code “TNITY” ช่ือบญัชี “บริษทั
หลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั เพ่ือการจองซ้ือหุน้”  

ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ระบุเลขทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ (ตามท่ีปรากฏในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ) หรือเลขประจ าตวัประชาชน ช่ือ นามสกุล 
หมายเลขโทรศพัท ์ไวท่ี้ดา้นหลงัของหลกัฐานใบแจง้การช าระเงิน (Bill Payment) เฉพาะส่วน
ของลูกคา้ ทั้งน้ี ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้โอนเงินคร้ังเดียวต่อ 
1 (หน่ึง) ฉบบัต่อ 1 (หน่ึง) แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 

2) กรณีช าระดว้ยเช็ค ดร๊าฟท ์หรือ แคชเชียร์เช็ค  

ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นช าระค่าหุ้นดว้ย เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ 
แคชเชียร์เช็ค ท่ีสามารถเรียกเก็บไดจ้ากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 (หน่ึง)
วนัท าการเท่านั้น โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั เพ่ือการจองซ้ือ
หุน้”  

ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ระบุเลขทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ (ตามท่ีปรากฏในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ) หรือเลขประจ าตวัประชาชน ช่ือ นามสกุล 
หมายเลขโทรศพัท ์ไวท่ี้ดา้นหลงัของเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ทั้งน้ี ให้ผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัสัง่จ่ายเช็ค ดร๊าฟท ์หรือ แคชเชียร์เช็ค 1 (หน่ึง) ฉบบัต่อ 1 (หน่ึง) แบบแสดงความจ านง
การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 

ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะงดรับเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัทางไปรษณีย ์งดรับเช็คต่างจงัหวดั งดรับเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพ่ือ
ช าระเงินค่าซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทางไปรษณีย ์และงดรับช าระเงินค่าใชสิ้ทธิหุ้นสามญัดว้ยเงิน
สด 

ง) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) ตาม
บทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัในการใชสิ้ทธิซ้ือ 
หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

จ) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 

1) บุคคลสญัชาติไทย  : ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนา
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีย ังไม่หมดอายุ  (ในกรณีมี 
การเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท าให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นตน้) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 
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2) บุคคลต่างดา้ว : ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3) นิติบุคคลในประเทศ  : ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทัท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย ์อายุ
ไม่เกิน 6 (หก) เดือน นับจากวนัท่ียื่นแบบแสดงความจ านง
การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดย
กรรมการผูมี้อ  านาจท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นหนงัสือรับรองบริษทั
นั้น และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือ
ช่ือตาม 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4) นิติบุคคลต่างประเทศ  : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศท่ีออกเอกสารนั้น พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย
กรรมการผูมี้อ านาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้
อ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

5) คสัโตเดียน (Custodian)  : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของ
ป ร ะ เ ท ศ ท่ี อ อก เ อ กส า รนั้ น  พ ร้ อ มหนั ง สื อ แต่ ง ตั้ ง 
คสัโตเดียน หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) และเอกสารหลกัฐาน
ของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี 
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ทั้งน้ี หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิขอสงวนสิทธิท่ีจะถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่
ประสงค์จะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในคร้ังนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ตวัแทนรับแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิสามารถใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดต้ามความเหมาะสม 

1.4.7 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 
จะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น โดยอตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ หน่ึงหน่วยต่อหุ้นสามญัหน่ึงหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไข 
การปรับสิทธิตามขอ้ 1.5 

1.4.8 จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกให้เม่ือมีการใชสิ้ทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ  ซ่ึงผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดช้ าระตามท่ีกล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคา 
การใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีการใชสิ้ทธินั้น โดยบริษทัจะออกหุ้นสามญัเป็นจ านวนเต็ม ไม่เกินจ านวนหน่วย
ของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คูณดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ หากมีการปรับ
ราคาการใชสิ้ทธิและ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิแลว้ท าให้มีเศษเหลืออยูจ่ากการค านวณดงักล่าว บริษทัจะ
ไม่น าเศษดังกล่าวมาคิดค านวณและจะช าระเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุช่ือ 
ขีดคร่อมเฉพาะคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยทางไปรษณีย์
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ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุในแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ภายใน 14 (สิบส่ี)  
วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังโดยไม่มีดอกเบ้ียไม่วา่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิตามเกณฑก์ารปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้
สิทธิตามท่ีระบุในเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจ านวนหุ้นสามญัท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหต้ดัเศษของหุน้ท้ิง 

1.4.9 ในการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะสามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญั โดยไม่มี 
การก าหนดจ านวนหุน้สามญัขั้นต ่า  

1.4.10 หากตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิไดรั้บหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือจ านวนเงินท่ีตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ
ไดรั้บช าระไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั หรือตวัแทน
รับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิตรวจสอบไดว้่า ขอ้ความท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ กรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญันั้นไม่ครบถว้นหรือไม่
ถูกตอ้ง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง
ภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิ หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ไม่ท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิจะ
ถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั และตวัแทนรับแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิจะจดัส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินของธนาคารท่ีไดรั้บ 
(แลว้แต่กรณี) และใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คืนให้แก่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ภายใน 14 (สิบส่ี) วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ และใหถื้อวา่การแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธินั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิจะไม่รับผิดชอบ
ต่อดอกเบ้ียและ/หรือค่าเสียหายอ่ืนใด ไม่วา่กรณีใด ๆ  

ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ช าระจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ 
ไม่ครบถว้น ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะถือวา่การแจง้ความจ านง
ในการใชสิ้ทธิมีจ านวนเท่ากบัจ านวนหุ้นสามญัท่ีจะไดรั้บตามจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซ่ึงตวัแทนรับ
แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิไดรั้บช าระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั้น  

การกระท าใด ๆ ของตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิให้ถือวา่เป็นท่ีสุดในแต่ละคร้ังของการใช้
สิทธิ โดยตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิถือวา่มีการใชสิ้ทธิเพียงบางส่วน และใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว ให้ถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดง 
สิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิก 

1.4.11 ในกรณีท่ีตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิไม่สามารถคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดภ้ายในระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วนัท าการนับแต่วนัท่ีใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยค านวณจากเงินส่วนท่ี
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธินบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนด 14 (สิบส่ี) วนัท าการดงักล่าวจนถึงวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ไดรั้บคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 
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 อย่างไรก็ดี หากตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิไดท้ าการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร 
หรือค าสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซ่ึงขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะช่ือผู ้ถือใบส าคัญสิทธิฯ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุในแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเ รียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือค่าเสียหาย 
ใด ๆ อีกต่อไป 

1.4.12 เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั ได้
ปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั กล่าวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั และช าระเงิน
ค่าใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถเพิกถอนการใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทั 

1.4.13 เม่ือพน้ก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดง 
สิทธิฯ ยงัมิไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของการใชสิ้ทธิท่ีก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้น ให้ถือว่าใบส าคญัแสดง 
สิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นั้น ๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเม่ือพน้ก าหนดการใช้สิทธิคร้ัง
สุดทา้ย 

1.4.14 บริษทัจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ของบริษทั ต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจ านวนหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ส าหรับการใชสิ้ทธิภายใน 14 (สิบส่ี) วนั นบัตั้งแต่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิซ่ึงบริษทั
ไดรั้บช าระค่าหุน้ครบถว้นตามจ านวนท่ีมีการใชสิ้ทธิแลว้แต่ละคร้ัง โดยบริษทัจะด าเนินการจดทะเบียน
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดใ้ชสิ้ทธินั้นเขา้เป็นผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ตาม
จ านวนหุน้สามญัท่ีค านวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิ 

หุ้นสามญัใหม่ท่ีออกเน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบั
หุ้นสามัญของบริษัทท่ีได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้ งแต่วนัท่ีมีการจดแจ้งช่ือของ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือผูรั้บสิทธิแทนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัและจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้
เน่ืองจากการออกหุน้สามญัใหม่จากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

1.4.15 ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ีส ารองไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ บริษทัจะด าเนินการชดใชค้่าเสียหายท่ี
เกิดข้ึนให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้ 1.8 อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะไม่
ชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้ถึงแมว้า่จะมีหุน้สามญัเพียงพอ 
ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เป็นบุคคลต่างดา้วหรือนิติบุคคลต่างประเทศท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิ
ได ้เพราะถูกจ ากดัสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีระบุในขอ้บงัคบับริษทั 

1.5 เงือ่นไขกำรปรับสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

ทั้งน้ี เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ดอ้ยไปกว่าเดิม บริษทัจะ
ด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัตลอดอายขุองใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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1.5.1  เม่ือบริษทั มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุ้นของบริษทั โดยการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที
นบัตั้งแต่วนัท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั ซ่ึงการปรับสิทธิน้ีท าเพ่ือให ้
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บหุน้จ านวนเท่าเดิม เสมือนวา่ไม่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้
สามญัของบริษทั 

(1)  ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

Price 1  =  Price 0 x (Par 1) 

 Par 0 

(2)  อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

Ratio 1  =  Ratio 0 x (Par 0) 

 Par 1 

โดยท่ี  Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0  คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Par 1  คือ  มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 

Par 0  คือ  มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

1.5.2 เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคล
ในวงจ ากดั โดย “รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ต  ่ากวา่ร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของ “รำคำ
ตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบั
ทนัที ตั้งแต่วนัแรกท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วนั
แรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights 
Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคล
ในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ค  านวณได้จากจ านวนเงินทั้ งหมดท่ีบริษัทจะได้รับ 
จากการเสนอขายหุ้นสามญั หักด้วยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกนั้น (ถา้มี)  
หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ทั้งหมด 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 (หน่ึง) ราคาการเสนอขาย  
ในเง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือหุน้ดงักล่าวดว้ยกนั ให้น าราคาเฉล่ียทั้ง 2 (สอง) ราคา และจ านวนหุ้นท่ีออก
ใหม่ทั้งหมดมาค านวณราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพร้อมกนั
ดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ให้น าจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้น
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สามญัท่ีออกใหม่ซ่ึง “ราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่” ต ่ากวา่ร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของ "ราคา
ตลาดของหุน้สามญัของบริษทั" มาค านวณการเปล่ียนแปลงเท่านั้น 

"รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท" ไดก้ าหนดไวเ้ท่ากบั ราคาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัของ
บริษทัท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพย ์7 (เจ็ด) วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ 
ซ่ึงราคาตลาดเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั เท่ากบั มูลค่าการซ้ือขายหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั หารดว้ยจ านวนหุน้
สามญัของบริษทัท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพย ์

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ส าหรับกรณีท่ีเป็น 
การเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่
กรณี 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” เน่ืองจากหุ้นสามญัไม่มีการซ้ือขายใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัจะด าเนินการก าหนดราคายติุธรรมเพ่ือใชใ้นการค านวณแทน 

“รำคำยุตธิรรม” หมายถึง ราคาท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

(1)  ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

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

 [MP x (A + B)] 

(2)  อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

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

 [(A x MP) + BX] 

โดยท่ี  Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั 

A คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ 
ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัท่ี
ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 
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B คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/
หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั 

BX คือ จ านวนเงินท่ีจะได้รับทั้ งส้ิน หลังหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจาก 
การออกหลักทรัพย์นั้ น (ถ้ามี) ทั้ งจากการเสนอขายให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

1.5.3 เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดัโดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได ้หรือ
ให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญั (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
หรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั โดยท่ี “รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่จะออกใหม่เพื่อ
รองรับสิทธิ” ดงักล่าว ต ่ากวา่ร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูถื้อหุ้นสามญั
จะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั 
หรือใหสิ้ทธิในการจองซ้ือหุน้สามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีท่ีเป็น 
การเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่
ใด ๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหสิ้ทธิในการจองซ้ือหุน้สามญั กรณีเสนอ
ขายใหก้บัประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

“รำคำเฉลีย่ต่อหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับสิทธิ” ค  านวณไดจ้ากจ านวนเงินท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการ
ขายหลกัทรัพยท่ี์มีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการจองซ้ือหุน้สามญั หัก
ดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถา้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญันั้น หารดว้ยจ านวนหุน้ทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธินั้น 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกนัมากกวา่ 1(หน่ึง) ราคา 
การเสนอขาย ในเง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวดว้ยกนั ให้ค  านวณการเปล่ียนแปลงจาก 
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพทั้งหมด แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยู่
ภายในเง่ือนไขท่ีตอ้งจองซ้ือดว้ยกัน ให้ค  านวณการเปล่ียนแปลงจาก หลักทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิ
แปลงสภาพ ซ่ึง "ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ" ต ่ากวา่ร้อยละ 90 (เกา้
สิบ) ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" เท่านั้ น “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท”  
มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 1.5.2 ขา้งตน้ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์
ออกใหม่ใด ๆ ท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั ส าหรับกรณีท่ีเป็น
การเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ 
แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 



 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

 

หนา้ท่ี 18 จาก 34 

(1)  ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

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

 [MP x (A + B)] 

(2)  อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

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

 [(A x MP) + BX] 

โดยท่ี Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั 

A คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมี
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได ้หรือให้สิทธิใน
การจองซ้ือหุ้นสามญั และ/หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็น
หุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญั กรณีเสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคล 
ในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

B คือ จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ เ พ่ือรองรับการใช้สิทธิของ
หลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพหรือเปล่ียนเป็นหุ้น
สามญัได ้หรือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัตามท่ีเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

BX คือ จ านวนเงินท่ีจะได้รับทั้ งส้ิน หลังหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจาก 
การออกหลกัทรัพยใ์ด ๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็น
หุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญ ส าหรับ 
การเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั รวมกบัเงินท่ี
จะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได ้
หรือใหสิ้ทธิในการจองซ้ือหุน้สามญั 
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1.5.4 เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้ งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษัท  
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญั
จะไม่มีสิทธิรับหุน้ปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XD) 

(1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

Price 1  = Price 0 x A 

 (A + B) 

(2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

Ratio 1  = Ratio 0 x (A + B) 

 A 

โดยท่ี  Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

A คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื่อสิทธิในการรับหุน้ปันผล 

B คือ จ านวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 

1.5.5 เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 70 (เจ็ดสิบ) ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัทหลังหักภาษี เ งินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและส ารองตามกฎหมาย ส าหรับ 
การด าเนินงานในรอบระยะเวลาปีบญัชีใด ๆ ในระหวา่งอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ การเปล่ียนแปลง
ราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบังคบัทันทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิ 
รับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XD) 

ทั้ งน้ี อัตราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กับผูถื้อหุ้น ค านวณโดยน าเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจาก 
ผลการด าเนินงานในแต่ละรอบระยะปีบญัชี หารดว้ยก าไรสุทธิตามงบตามงบการเงินรวมของบริษทั
หลงัหักภาษีเงินไดแ้ละหลงัจากหักขาดทุนสะสมและส ารองตามกฎหมาย ของผลการด าเนินงานของ
รอบระยะเวลาปีบัญชีเดียวกัน โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลท่ีจ่าย 
ระหวา่งกาลในแต่ละรอบบญัชีดงักล่าวดว้ย 

วนัท่ีใช้ในการค านวณ หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ี 
ตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XD)  
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(1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

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

 MP 

(2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

Ratio 1  = Ratio 0 x MP 

 [MP - (D - R)] 

โดยท่ี  Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั 

D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายจริงแก่ผูถื้อหุน้ 

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 70 โดยค านวณจากก าไร
สุทธิหลักหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและ
ส ารองตามกฎหมาย จากผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชี  
หารดว้ยจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

1.5.6 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อนัท าให้ผลตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยท่ี
เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ไดก้ าหนดอยู่ในขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.5 ดงักล่าวขา้งตน้ ให้บริษทัพิจารณาเพื่อ
ก าหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ (หรือปรับจ านวนหน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ แทนอตัราการใชสิ้ทธิ) ใหม่อยา่งเป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ฯ ดอ้ยไปกวา่เดิม โดยใหถื้อวา่ผลการพิจารณานั้นเป็นท่ีสุด และให้บริษทัแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยท์นัที
นบัแต่วนัท่ีมีเหตุการณ์หรือก่อน 9.00 น. ของวนัถดัไป และแจง้ให้ส านกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียน
ของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวดว้ยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วนั นบัตั้งแต่
วนัท่ีมีเหตุใหต้อ้งด าเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

1.5.7 การค านวณเปล่ียนราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกนั และ
จะค านวณการเปล่ียนแปลงตามล าดับเหตุการณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุ้น
สามญั ของบริษทั ส าหรับในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดข้ึนพร้อมกันให้ค  านวณการเปล่ียนแปลง
เรียงล าดบัดงัน้ี คือ ขอ้1.5.1 ขอ้ 1.5.5 ขอ้ 1.5.4 ขอ้ 1.5.2 ขอ้ 1.5.3 และขอ้ 1.5.6 โดยในแต่ละล าดบัคร้ังท่ี
มีการค านวณการเปล่ียนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 
(สาม) ต าแหน่ง 
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1.5.8 การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงซ่ึงท าให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึนและอตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุ้น 
ส าหรับการค านวณจ านวนเงินจากการใชสิ้ทธิ จะค านวณจากราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
(ทศนิยม 3 ต  าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุ้นสามญั (จ านวนหุ้นสามญัค านวณไดจ้าก อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ 
คูณกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิ เม่ือค านวณไดจ้ านวนหุน้ออกมาเป็น
เศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนั้นท้ิง) ในกรณีจ านวนเงินท่ีค านวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิมีเศษของบาท ให้ใช้
ทศนิยม 2 (สอง) ต าแหน่ง 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจนเป็นผลท าให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ท่ีค านวณตาม
สูตรมีราคาต ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั (Par Value) ของบริษทันั้น บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับ
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่เพียงเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัเท่านั้น ส าหรับอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ให้ใช้
อตัราการใชสิ้ทธิท่ีค านวณไดต้ามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 เช่นเดิม  

1.5.9 บริษทัอาจท าการปรับราคาการใชสิ้ทธิควบคู่กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทนการปรับ
อตัราการใชสิ้ทธิก็ได ้

1.5.10 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 และ/หรือ การออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.5.9 บริษทัจะด าเนินการแจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกบัการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลท่ีตอ้งมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการค านวณ 
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ วนัท่ีการปรับสิทธิมีผลบงัคบั และจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ท่ีออกทดแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิต่อตลาดหลกัทรัพย ์โดยจะแจง้ทนัทีนับตั้งแต่วนัท่ีมี
เหตุการณ์หรือก่อน 9.00 น. ของวนัท่ีการปรับสิทธิมีผลบงัคบัผ่านระบบการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด
หลักทรัพย์ (SET Portal/ELCID) และแจ้งต่อส านักงานก.ล.ต.ภายใน 15 (สิบห้า) วนันับแต่วนัท่ี 
การปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช ้ 

1.6 กำรแก้ไขเพิม่เตมิสิทธิและเงือ่นไขของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

1.6.1 การปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.5 ขา้งตน้ และการแกไ้ขท่ีท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ โดยชัดแจ้งหรือท่ีต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการแก้ไขในส่วนท่ีไม่ใช่
สาระส าคญั เช่น แก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ ซ่ึงการแก้ไขเพ่ิมเติมน้ีจะต้องไม่ขดัต่อบทบัญญติัหรือ
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้ ง กฎ ระเบียบ หรือขอ้บังคบั หรือค าสั่งท่ีมีผลบังคบัทั่วไป หรือประกาศ หรือขอ้บงัคบัของ
ส านักงาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้งให้บริษทักระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมผู ้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ภายหลงัจากท่ีไดแ้จง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต รับทราบแลว้  

1.6.2 การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ้ 1.6.1 ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทั และท่ี
ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในขอ้ 1.6.2 น้ี ยกเวน้การปรับสิทธิตามท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ 1.5 จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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1.6.3 การแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศ  
ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑใ์ดของส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งท่ีจะเพ่ิมเติมภายหลงัท่ีบริษทัไดรั้บอนุญาต
จากส านกังาน ก.ล.ต. ใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

1.6.4 ผู ้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอให้แก้ไข
ขอ้ก าหนดสิทธิในเร่ือง อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ และอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ยกเวน้เป็น
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ และตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายและเป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ีบริษทัจะด าเนินการแจง้ไปยงัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทุกรายถึงการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ
ดงักล่าวในขอ้ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้แก่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ เม่ือไดรั้บการร้องขอภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอเป็นหนงัสือจาก 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และบริษทัจะด าเนินการแจง้ให้ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และนาย
ทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทราบถึงการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และจะจดัส่งขอ้ก าหนด
สิทธิท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าวภายใน 15 (สิบหา้) วนั นบัแต่วนัท่ีการปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช ้

1.7 กำรประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

การเรียกและ/หรือ การประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหเ้ป็นไปตามวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1.7.1 บริษทัมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดไ้ม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษทัตอ้งเรียกประชุม 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อขอมติในการด าเนินการใดอย่างหน่ึงโดยเร็ว ภายใน 30 (สามสิบ) วนั  
นบัแต่เกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

(ก) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิไม่ว่าโดยบริษทั หรือผูถื้อใบส าคญัแสดง 
สิทธิฯ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1.6.2 หรือ 

(ข) หากมีเหตุการณ์ซ่ึงบริษทัเห็นวา่อาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ อยา่งเป็น
นยัส าคญั หรือความสามารถของบริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ก าหนดสิทธิ หรือ 

(ค) มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ รายหน่ึงหรือหลายรายท่ีถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัมิไดมี้การใชสิ้ทธิร้องขอให้บริษทั
ด าเนินการจดัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยไดท้ าเป็นหนังสือท่ีระบุเหตุผลอย่างชดัเจน 
ในการขอใหมี้การประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ บริษทัจะด าเนินการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ เพ่ือก าหนดสิทธิของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมดงักล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะถูกสัง่พกัการซ้ือขาย (วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย SP) จากตลาด
หลกัทรัพย ์2 (สอง) วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือภายใน
ระยะเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
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1.7.2 ในการเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเน่ืองจากผูถื้อใบส าคญัแสดง 
สิทธิฯ ท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแลว้บางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เรียก
ประชุม ให้บริษทัจดัท าหนังสือนดัประชุม ระบุ สถานท่ี วนั เวลา ผูท่ี้ขอให้เรียกประชุม และเร่ืองท่ีจะ
พิจารณาในท่ีประชุม และจัดส่งให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บางส่วนแต่ละราย ตามรายช่ือ และท่ีอยูท่ี่ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และแจง้
ผา่นระบบการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(SET Portal/ELCID) เพ่ือก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนการประชุมในแต่ละคร้ัง 

1.7.3 ในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้
บางส่วนซ่ึงมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและ 
ออกเสียงแทนตนก็ได ้โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวจะตอ้งจดัท าหนงัสือมอบฉันทะตามแบบ
ท่ีบริษทัก าหนดและใหย้ืน่หนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธานท่ีประชุมมอบหมาย
ก่อนเร่ิมการประชุม 

ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ี มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึง  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแลว้บางส่วนของบริษทั ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมีส่วนไดเ้สียซ่ึงจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณาขอ้นั้น 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมีส่วนไดเ้สียตามขอ้น้ี หมายถึง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ท่ีถืออยูโ่ดยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 (หน่ึง) หน่วย มี 1 (หน่ึง) เสียง  

1.7.5 ในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจดัข้ึนโดยบริษทัให้ประธานกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เขา้ร่วม ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ท่ีเขา้ร่วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีมาเขา้ร่วมประชุมท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม
อาจจะมาจากบุคคลท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ลงมติเห็นชอบคดัเลือกก็ได ้โดยท่ีทั้งสองกรณีประธาน
ท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขาด 

1.7.6 องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงั
มิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 25 
(ยี่สิบห้า) ราย หรือไม่ต ่ากว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนหน่วยทั้ งหมดของผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัมิได้ใชสิ้ทธิ และ/หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนจึงจะครบองค์ประชุมผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นั้น  

1.7.7 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ 45 (ส่ีสิบห้า) นาที ยงัมีผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ เขา้ร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมใหถื้อวา่การประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการเรียก
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ประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
7 (เจ็ด) วนั แต่ไม่เกินกวา่ใน 14 (สิบส่ี) วนันบัจากวนัก าหนดประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในคร้ัง
แรก และให้บริษทัด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทุกรายและ 
ตลาดหลกัทรัพยต์ามรายละเอียดและวธีิการท่ีระบุไวข้า้งตน้ ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้ง
ครบองคป์ระชุม  

1.7.8 มติท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
หน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ และ/หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน ณ ขณะนั้น ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.7.9 มติใด ๆ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดล้งมติไปแลว้นั้น ให้ถือวา่มีผลผูกพนัผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ทุกรายไม่วา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นั้นจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่ก็ตาม 

1.7.10 ภายหลงัจากบริษัทด าเนินการจัดประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ บริษัทจะแจ้งมติของท่ีประชุม 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านระบบการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด
หลกัทรัพย ์(SET Portal/ELCID)  โดยเร็ว 

1.7.11 บริษทัจะด าเนินการจดัท าและบนัทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบนัทึกดงักล่าวไวท่ี้ส านักงาน
ใหญ่ของบริษทัรายงานประชุมท่ีไดล้งลายมือช่ือโดยประธานท่ีประชุมให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบูรณ์
ของกิจการทั้งหลายท่ีไดป้ระชุมกนันั้น และให้ถือวา่การประชุมและมติทั้งหลายไดก้ระท าโดยถูกตอ้ง 
และบริษทัจะจดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

1.7.12 ในการประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากบริษัทและท่ีปรึกษา
กฎหมายของบริษทัมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้
ค  าอธิบายในท่ีประชุมผูถื้อในส าคญัแสดงสิทธิได ้

1.7.13 บริษทัจะเป็นผูช้  าระค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด 

1.7.14 บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นบัตั้งแต่วนัท่ีประชุม
เพื่อลงมติ และบริษทัจะแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพยท์ราบภายใน 15 (สิบหา้) วนั นบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้น 

1.7.15 กรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้ถือว่าการด าเนิน 
การประชุมส้ินสุดลงและไม่ไดมี้การจดัประชุมในคร้ังนั้น 

1.8 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีทีบ่ริษทัไม่สำมำรถจดัให้มหุ้ีนเพือ่รองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษทัจะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดดงัน้ี 

1.8.1 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมาแจ้งความจ านงท่ีจะใช้สิทธิใน 
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้หุน้สามญัเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง 
สิทธิฯ ได้อย่างเพียงพอ โดยค่าเสียหายท่ีบริษทัจะชดใช้ให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว 
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สามารถค านวณได้ตามท่ีก าหนดในขอ้ 1.8.3 ยกเวน้ กรณีตามท่ีระบุไวใ้นขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ และหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามขอ้ 2 

1.8.2 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 1.8.1 บริษทัจะช าระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจดัส่ง
ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับตามท่ีอยูท่ี่ระบุในแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ 
ภายใน 14 (สิบส่ี) วนัท าการ นับจากวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มาแจง้ความจ านงท่ีจะใชสิ้ทธิ ใน
กรณีท่ีบริษทัไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะได้รับดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยค านวณจาก
ค่าเสียหายนับแต่วนัท่ีพ้นก าหนด 14 (สิบส่ี) วนัท าการ ดังกล่าวจนถึงวนัท่ีผู ้ถือใบส าคัญแสดง 
สิทธิฯ ไดรั้บคืนเงินค่าเสียหาย 

 อยา่งไรก็ดี ไม่วา่ในกรณีใดๆ หากบริษทัไดท้ าการส่งเช็ค ดร๊าฟท ์ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงิน
ของธนาคาร ซ่ึงขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่
ระบุในแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บ
เงินค่าเสียหายคืนแลว้โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

1.8.3 การค านวณค่าเสียหายท่ีบริษทัจะชดใชใ้ห้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามขอ้ 1.8.1 มีสูตรการค านวณ
ดงัน้ี 

ค่าเสียหายต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 (หน่ึง) หน่วย เท่ากบั B x [MP – EP] 

โดยท่ี  B คือ จ านวนหุน้สามญัท่ีไม่สามารถจดัใหมี้ และ/หรือ เพ่ิมข้ึนได ้ตาม
อตัราการใชสิ้ทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนต่อ 1 (หน่ึง) หน่วย 

 MP  คือ  ราคาปิดของหุน้สามญัของบริษทัในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่
ละคร้ังซ่ึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มาแสดงความจ านงการใช้
สิทธิ 

 EP  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือราคาการใชสิ้ทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ 

1.8.4 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้น้ีใหถื้อเป็นท่ีสุด 

อน่ึง ในกรณีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถ
ใชสิ้ทธิได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัในเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างดา้ว ซ่ึงขอ้บงัคบับริษทั ก าหนดวา่
การถือหุ้นของคนต่างด้าวจะตอ้งไม่เกินกว่าร้อยละ 49 (ส่ีสิบเก้า) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้
ทั้งหมดของบริษทัในกรณีเช่นน้ี บริษทัจะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือด าเนินการอ่ืนใดให้แก่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว ไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือเรียกร้องใหบ้ริษทัชดใชใ้ด ๆ ทั้งส้ิน 

1.9 สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทีอ่ยู่ระหว่ำงวนัทีผู้่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ 

สถานะของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีอยูร่ะหวา่งวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แสดงความจ านงใชสิ้ทธิ 
และวนัก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตาม
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ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ียงัไม่ได้แสดง 
ความจ านงใชสิ้ทธิ และสถานภาพจะส้ินสุดลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระ
แลว้ อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ขา้งตน้แลว้  

ในกรณีท่ีบริษทัมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ไดน้ าหุ้น
สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ท่ีไดท้ าการใชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บการปรับสิทธิยอ้นหลงั  โดยบริษทัจะด าเนินการออกหุ้น
สามญัใหม่เพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยเร็วท่ีสุดตามจ านวนท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
สมควรจะไดรั้บหากราคาท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบงัคบัใช ้โดยหุ้นสามญัส่วนท่ีเพ่ิมใหม่อาจไดรั้บชา้กวา่
หุน้สามญัท่ีไดรั้บก่อนหนา้น้ีแลว้ แต่ไม่เกิน 15 (สิบหา้) วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ 

1.10 สถำนะของหุ้นสำมญัใหม่ทีเ่กดิจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

บริษทัจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ของบริษทัต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจ านวนหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ส าหรับการใชสิ้ทธิภายใน 14 (สิบส่ี) วนั นบัตั้งแต่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิซ่ึงบริษทั
ไดรั้บช าระค่าหุ้นครบถว้นตามจ านวนท่ีมีการใชสิ้ทธิแลว้ และบริษทัจะด าเนินการจดทะเบียนผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดใ้ชสิ้ทธินั้นเขา้เป็นผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นตาม
จ านวนหุน้สามญัท่ีค านวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น 

หุ้นสามญัใหม่ท่ีออกเน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบั
หุ้นสามญัของบริษทัท่ีได้ออกไปก่อนหน้าแลว้ทุกประการ นับตั้งแต่วนัท่ีมีการจดแจง้ช่ือของผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือผูรั้บสิทธิแทนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัและจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้ว
เน่ืองจากการออกหุน้สามญัใหม่จากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

1.11 มตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเพือ่อนุมตักิำรออกหุ้นเพือ่รองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 มีมติอนุมติัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 หรือเรียกวา่ TFG-W2 จ านวน ไม่
เกิน 510,866,470 (ห้าร้อยสิบลา้นแปดแสนหกหม่ืนหกพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบ) หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทั และไดอ้นุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจ านวนไม่เกิน 528,166,470 (หา้ร้อยยีสิ่บแปด
ลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนหกพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบ) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,609,993,942 (ห้าพนัหกร้อย
เกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนสามพนัเกา้ร้อยส่ีสิบสอง) บาท (ทุนภายหลงัจากท่ีไดท้ าการลดทุนจดทะเบียน
โดยวธีิตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดน้ าออกจ าหน่าย) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 6,138,160,412 (หก
พนัหน่ึงร้อยสามสิบแปดลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนส่ีร้อยสิบสอง) บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวนไม่
เกิน 528,166,470 (ห้าร้อยยี่สิบแปดลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนหกพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 (หน่ึง) บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 2 จ านวนไม่เกิน 
510,866,470 (ห้าร้อยสิบลา้นแปดแสนหกหม่ืนหกพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (TFG-
W1) (ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ให้ออก
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และจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จ านวน 510,000,000 หุ้น) จ านวน 
17,300,000 (สิบเจ็ดลา้นสามแสน) หุน้ 

1.12 รำยละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่ คร้ัง
ที ่2 (“TFG-W2”) 

จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิไม่เกิน 510,866,470 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท 

ราคาการใชสิ้ทธิ หุน้ละ 9.50 บาท 

หุน้ท่ีส ารองไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิไม่เกิน 510,866,470* หุน้  

*คิดเป็นร้อยละ 10 (สิบ) ของหุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทั  

1.13 กำรด ำเนินกำรหำกมหุ้ีนทีจ่ดัสรรไว้คงเหลอืจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

หากมีหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในคร้ังน้ี คณะกรรมการบริษทัหรือ
คณะกรรมการบริหาร จะเสนอผ่านท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ต่อไป ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด เง่ือนไข และวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งตาม 
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์และส านกังาน ก.ล.ต. 

1.14 ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทีเ่สนอขำย 

บริษทัจะด าเนินการยื่นค าขออนุญาตให้ตลาดหลกัทรัพย์ พิจารณารับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 45 (ส่ีสิบห้า) วนั นบัจากวนัท่ี
บริษทั ไดด้ าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เสร็จส้ินลง 

1.15 ตลำดรองของหุ้นสำมญัทีเ่กดิจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

บริษทัจะด าเนินการขออนุญาตน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัก าหนดการใช้
สิทธิซ่ึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัในแต่ละคร้ัง 

1.16 ผลกระทบทีม่ต่ีอผู้ถือหุ้น 

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั จะพิจารณาถึงผลกระทบ 3 ประการ ดงัน้ี 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 
อตัรำส่วน 

ค ำนวณโดยไม่รวมทุนจด
ทะเบียนทีย่งัไม่ช ำระ 

ค ำนวณโดยรวมทุน 
จดทะเบียนทีย่งัไม่ช ำระ 

1. ผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วน 
การถือหุน้ (Control Dilution) 

ไม่เกินร้อยละ 9.09 ไม่เกินร้อยละ 8.35 

2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา     
(Price Dilution) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 
อตัรำส่วน 

ค ำนวณโดยไม่รวมทุนจด
ทะเบียนทีย่งัไม่ช ำระ 

ค ำนวณโดยรวมทุน 
จดทะเบียนทีย่งัไม่ช ำระ 

3. ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่ง
ก าไร (EPS Dilution) 

ไม่เกินร้อยละ 9.09 ไม่เกินร้อยละ 8.35 

ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้จะพิจารณาบน 2 สมมติฐาน ดงัน้ี 

1. การค านวณผลกระทบต่อผูถื้อหุน้โดยไม่รวมทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ช าระ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัทั้งจ านวน 

กรณีท่ี 2 บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่เป็นผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัทั้งจ านวน (ผูถื้อหุ้นเดิมขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งจ านวน) 

1. ผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

กรณีท่ี 1: Control Dilution เท่ากบัศูนย ์

กรณีท่ี 2: จะไดรั้บผลกระทบ Control Dilution ดงัน้ี  

สูตรการค านวณ 

Control Dilution = Qw / (Qo+Qw) 

Qo  = จ านวนหุน้สามญัท่ีมีอยูเ่ดิมเท่ากบั 5,108,664,700 หุน้ ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีมี
มติใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 

Qw  = จ านวนหุ้นสามญัใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทั้ งจ านวนซ่ึง
เท่ากบั 510,866,470 หุน้ 

ดงันั้น (ตวัเลขท่ีใชใ้นการค านวณดา้นล่างมีหน่วย : ลา้นหุน้) 

Control Dilution = 510,866,470 / (5,108,664,700 + 510,866,470) 

= ไม่เกินร้อยละ 9.09 

2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution) 

สูตรการค านวณ : 

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอ
ขาย 

Price Dilution = (Po-Pn)/Po 

Po = 6.48 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัในช่วงเวลา 15 วนัท า
การ (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 – 22 กมุภาพนัธ์ 2560) 

Pn = (PoQo) + (ราคาการใชสิ้ทธิของ TFG-W1*Qw) / (Qo+Qw) 
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= (6.48 x 5,108,664,700) + (9.50 x510,866,470) / (5,108,664,700 + 510,866,470) 

= 6.75 บาทต่อหุน้ 

เน่ืองจาก Po < Pn ดงันั้น ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price 
Dilution 

3. ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 

สูตรการค านวณ 

EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo  

EPSo = ก าไรสุทธิ/Qo = 1,446,801,000 / 5,108,664,700 = 0.2832  

EPSn = ก าไรสุทธิ/(Qo+Qw) = 1,446,801,000 / (5,108,664,700 +510,866,470) = 0.2575 

ดงันั้น EPS Dilution = 0.2832 – 0.2575 / 0.2832 = 9.09% 

2. การค านวณผลกระทบต่อผูถื้อหุน้โดยรวมทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ช าระ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัทั้งจ านวน 

กรณีท่ี 2 บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่เป็นผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัทั้งจ านวน (ผูถื้อหุ้นเดิมขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งจ านวน) 

1. ผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

กรณีท่ี 1: Control Dilution เท่ากบัศูนย ์

กรณีท่ี 2: จะไดรั้บผลกระทบ Control Dilution ดงัน้ี  

สูตรการค านวณ 

Control Dilution = Qw / (Qo+Qw) 

Qo  = จ านวนหุน้สามญัรวมทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ช าระ เท่ากบั 5,609,993,942 หุน้ 

Qw  = จ านวนหุ้นสามญัใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งจ านวนซ่ึง
เท่ากบั 510,866,470 หุน้ 

ดงันั้น (ตวัเลขท่ีใชใ้นการค านวณดา้นล่างมีหน่วย : ลา้นหุน้) 

Control Dilution = 510,866,470 / (5,609,993,942 + 510,866,470) 

= ไม่เกินร้อยละ 8.35 

2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution) 

สูตรการค านวณ : 

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอ
ขาย 
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Price Dilution = (Po-Pn)/Po 

Po = 6.48 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัในช่วงเวลา 15 วนัท า
การ (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 – 22 กมุภาพนัธ์ 2560) 

Pn = (PoQo) + (ราคาการใชสิ้ทธิของ TFG-W1*Qw) / (Qo+Qw) 

= (6.48 x 5,609,993,942) + (9.50 x510,866,470) / (5,609,993,942 + 510,866,470) 

= 6.73 บาทต่อหุน้ 

เน่ืองจาก Po < Pn ดงันั้น ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price 
Dilution 

3. ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 

สูตรการค านวณ 

EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo  

EPSo = ก าไรสุทธิ/Qo = 1,446,801,000 / 5,609,993,942 = 0.2579  

EPSn = ก าไรสุทธิ/(Qo+Qw) = 1,446,801,000 / (5,609,993,942 +510,866,470) = 0.2364 

ดงันั้น EPS Dilution = 0.2579 – 0.2364 / 0.2579 = 8.35% 

2. ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

2.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

บริษทัไม่มีขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เวน้แต่ การโอนเกิดข้ึนในช่วงปิดสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อพกัการโอนสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ซ่ึง
บริษทัจะปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อพกัการโอนหรือการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง 
สิทธิฯ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ และตลาดหลกัทรัพยจ์ะท าการข้ึนเคร่ืองหมาย SP 
(ห้ามการซ้ือขาย) ล่วงหน้า 2 (สอง) วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพกั 
การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตรงกบัวนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้ล่ือนเป็นวนัท าการถดัไป) 

2.2 บุคคลทีไ่ม่ใช่สัญชำตไิทย 

บริษทัมีขอ้จ ากดัการโอนหุน้อนัสืบเน่ืองมาจากขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้นของ
บุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 บริษทัจะไม่ออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้ทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย ซ่ึงไดด้ าเนินการใชสิ้ทธิตามวิธีการใชสิ้ทธิ
จนท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 49  
(ส่ีสิบเกา้) ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ตามท่ีระบุในขอ้บงัคบัหรือตามสัดส่วนท่ีอาจมี 
การแกไ้ขตามขอ้บงัคบัในอนาคต  
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2.2.2 หากขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าวขา้งตน้ มีผลท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยซ่ึงไดใ้ช้
สิทธิตามวิธีการใชสิ้ทธิดงัท่ีกล่าวมาแลว้โดยครบถว้น ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามจ านวนท่ีระบุในแบบ
แสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน บริษทัจะอนุญาตให้ด าเนินการใช้
สิทธิเพียงส่วนท่ีไม่ขัดต่อข้อจ ากัดข้างต้นโดยผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถเลือกให้บริษัท
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

ก) ให้บริษทัคืนเงินท่ีเหลือตามราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในส่วนท่ีไม่สามารถใช้
สิทธิไดโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยดงักล่าวเป็นเช็คระบุ
ช่ือขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุในแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ
โดยถูกตอ้งแลว้ ภายใน 14 (สิบส่ี) วนัท าการนบัแต่วนัใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ 

ข) ให้บริษทัเป็นผูถื้อแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และเงินตามจ านวน 
การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใช่สัญชาติไทย ไดย้ื่นความจ านงการใช้
สิทธิในส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเอาไวต้ามล าดบัก่อนหลงั เพื่อด าเนินการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ในส่วนท่ียงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิทั้งจ านวนหรือบางส่วน เม่ือการเขา้ถือหุ้นตามใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ดงักล่าวไม่ขดัต่อขอ้จ ากดัเร่ืองสดัส่วนการถือหุน้ของคนท่ีมิใช่สญัชาติไทย 

ทั้ งน้ี ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยจะตอ้งแสดงความจ านงท่ีจะให้บริษัท
ด าเนินการตามขอ้ (ก) หรือ (ข) ขา้งตน้ โดยระบุในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 
ณ วนัแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

บริษทัจะอนุญาตใหมี้การด าเนินการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในส่วนท่ียงัไม่ไดรั้บการใช้
สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดในวนัใชสิ้ทธิท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยท่ีไม่ขดัต่อขอ้จ ากดั อยา่งไรก็ดี 
หากมีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีรอการใชสิ้ทธิ ณ วนัใชสิ้ทธิดงักล่าวมากกว่าจ านวนหุ้น
สามญัท่ีอนุญาตใหซ้ื้อไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนหุ้น เร่ืองสัดส่วนการถือครองหุ้นของผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใช่สัญชาติไทย บริษทัจะด าเนินการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใช่สัญชาติไทยตามล าดบัการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิท่ี
ครบถว้นสมบูรณ์ตามท่ีก าหนดในการใชสิ้ทธิในคร้ังน้ี หาก ณ วนัใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เน่ืองจากขอ้จ ากัดเร่ืองสัดส่วนการถือครองหุ้นของผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวไม่สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัใน
คร้ังนั้น ๆ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใช่สัญชาติไทยดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ ต่อบริษทัและบริษทัจะไม่ชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

ค) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใช่สัญชาติไทยจะไม่ไดรั้บการชดเชยไม่วา่ในรูปแบบใดจากบริษทั 
ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการใชสิ้ทธิได ้ โดยมีสาเหตุมาจากขอ้จ ากดัเร่ืองสัดส่วนการถือครอง
หุน้ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใช่สญัชาติไทย 
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3. วธีิกำรส่งมอบหลกัทรัพย์ 

3.1 กำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

บริษทัจะด าเนินการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) โดยบริษทัจะด าเนินการออกและส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1.1 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์หรือ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์
บริษทั ศูนยรั์บฝากทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียน จะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุ
ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นภายใน 15 (สิบห้า) วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีน้ี 
ผูท่ี้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีได้รับการจัดสรรในคร้ังน้ีในตลาด
หลกัทรัพยไ์ดจ้นกว่าจะไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงอาจไดรั้บภายหลงัจากท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ของบริษทัเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

3.1.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมมีบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์ับบริษทัหลกัทรัพย ์บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ฝากไวก้ับ “บริษัท ศูนย์ 
รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชี
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีบริษัทหลักทรัพย์นั้ นฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท
หลกัทรัพยน์ั้นก็จะบันทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีผูไ้ดรั้บจัดสรรฝากไว ้และ ออก
หลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ในกรณีน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้
ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตให้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทั ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
ทั้ งน้ี ช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรจะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูท่ี้ไดรั้บ 
การจดัสรรประสงคท่ี์จะฝากใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไว ้มิฉะนั้นแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรตามขอ้ 3.1.1 แทน 

3.1.3 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 บริษทั ศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียน จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ฝากไวก้บั
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบันทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ   
ตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบญัชีผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐาน
การฝากให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรภายใน 7 (เจ็ด) วนั นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เม่ือผูถื้อ
หุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตอ้งการขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะตอ้ง
ถอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษทัหลกัทรัพยท์ัว่ไป ซ่ึง
อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และ/หรือ บริษทัหลกัทรัพยน์ั้น ๆ 
ก าหนดดงันั้นในกรณีน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลกัทรัพย์
ได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทท าการซ้ือขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย ์และผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดด้ าเนินการถอนใบส าคญัแสดง   
สิทธิฯ ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 
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3.2 กำรส่งมอบหุ้นสำมญัทีเ่กดิจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สามญัสามารถเลือกใหบ้ริษทัด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

3.2.1  ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัประสงคจ์ะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้
ออกใบหุน้ในนามของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนท่ี
ใชสิ้ทธิแก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ ภายใน 15 (สิบ
ห้า) วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ในกรณีน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นสามญั จะไม่สามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิในตลาดหลกัทรัพย ์ไดจ้นกวา่จะไดรั้บ 
ใบหุน้ ซ่ึงอาจจะไดรั้บภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิไดรั้บอนุญาตให้เขา้ท าการซ้ือขาย
ในตลาดหลกัทรัพย ์

3.2.2  ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่
ประสงค์จะใชบ้ริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ประสงคท่ี์จะฝากหุ้น
สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีบญัชีซ้ือขาย
หลกัทรัพยอ์ยู ่กรณีน้ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะด าเนินการน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้บั 
“บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึก
ยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัท่ีบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดียวกนับริษทัหลกัทรัพย์
นั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามญัท่ีบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดียวกัน
บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นก็จะบนัทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามญัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บการ
จดัสรรหุน้ฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูจ้องซ้ือท่ีไดรั้บการจดัสรรภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ 
นับจากวันก าหนดการใช้สิท ธิในแต่ละค ร้ัง  ในกรณี น้ีผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  ท่ีได้รับ 
การจัดสรรหุ้นสามญัจะสามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย ์ได้ทันทีท่ี 
ตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตใหหุ้น้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเลือกให้บริษัทด าเนินการตามขอ้ 3.2.2  
ช่ือของผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซ้ือขาย
หลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามัญไวใ้นบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว 
มิฉะนั้นแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกใบหุ้นแก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีได้รับ 
การจดัสรรหุน้ตามขอ้ 3.2.1 แทน 

3.2.3  ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใช้
บริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ประสงคท่ี์จะฝากหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก
การใชสิ้ทธิไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 กรณีน้ี บริษทัจะด าเนินการน าหุ้น
สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอด
บญัชีจ านวนหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษทั 
ผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บ
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การจดัสรรหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ นับจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง เม่ือผูท่ี้ไดรั้บ 
การจดัสรรหุน้ตอ้งการขายหุ้น ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นจะตอ้งถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดย
ตอ้งติดต่อผ่านบริษทัหลกัทรัพยท์ัว่ไป ซ่ึงอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามท่ีศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์ และ/หรือ บริษทัหลกัทรัพยน์ั้น ๆ ก าหนด ดงันั้นในกรณีน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นจะ
สามารถขายหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตให้หุ้นของ
บริษทั ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์ และผูท่ี้ไดรั้บจดัสรรหุ้นไดด้ าเนินการถอนหุ้นออกจาก
บญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 

4. ผลบังคบัข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ช้บังคบั 

ขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไปจนถึงวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ย โดยขอ้ก าหนดสิทธิน้ีจะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ความใด ๆ ในขอ้ก าหนด
สิทธิน้ีขดัแยง้กบักฎหมายหรือประกาศใด ๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมายกบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้ใชข้อ้ความ
ตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคบักับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แทนขอ้ความของขอ้ก าหนดสิทธิเฉพาะ 
ในส่วนท่ีขดัแยง้กนันั้น 

 

 

ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
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