
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ำกัด (มหำชน)  

ครัง้ที่ 1 

ลงวันท่ี 6 มิถุนำยน 2562 

 



 

หน้าที่ 1 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 

ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) ออก
โดยบริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2562 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ  โดยผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องผูกพนัตามข้อก าหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจ
ข้อก าหนดตา่งๆ ในข้อก าหนดสทิธิเป็นอยา่งดีแล้ว รวมทัง้ได้ให้ความเห็นชอบกบัการแตง่ตัง้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิและ
ข้อก าหนดต่างๆ ในสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิด้วย ทัง้นี ้ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีการเก็บรักษา
ข้อก าหนดสิทธิและสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของผู้ ออก ใบส าคญัแสดงสิทธิและ
ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ  

 



บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ำกัด (มหำชน) 

 
หน้าที่ 2 

ส่วนที่ 1  
สำระส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

ช่ือ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน)ครัง้ที่ 1 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

วิธีการจดัสรร : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น
การจัดสรร 5 หุ้นสามญัเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.25 บาท) ต่อ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (5:1) ทัง้นี ้ในการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่จะ
ได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่
เต็มจ านวน 1 หน่วยจากการค านวณ ให้ปัดเศษใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิง้ทัง้
จ านวน ทัง้นี ้ภายหลังจากการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้ นที่จะได้รับจากการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการจดัสรรทัง้หมด 
บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นที่เหลือจ านวนดงักลา่ว ซึ่งจะท าให้
คงเหลอืใบส าคญัแสดงสทิธิในจ านวนเทา่ที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้ลงตวั 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออก : ไมเ่กิน 110,500,000 หนว่ย (หนึง่ร้อยสบิล้านห้าแสนหนว่ย) 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0.00 บาท (จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นโดยไมค่ิดมลูคา่) 

อตัราการใช้สทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแตก่รณี
มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของ
ข้อก าหนดสิทธิสว่นที่ 2 ทัง้นี ้ภายหลงัการค านวณอตัราการใช้สิทธิดงักลา่ว หากมีเศษ
ของหุ้นสามญัภายหลงัการค านวณการอตัราใช้สทิธิแล้ว ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 

ราคาการใช้สทิธิ : 0.50 บาท ตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิตามที่
ระบไุว้ในข้อ 6 ของข้อก าหนดสทิธิสว่นท่ี 2 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 6 มิถนุายน 2562 

วนัครบก าหนดอายใุบส าคญั
แสดงสทิธิ 

: วนัที่ 4 มิถุนายน 2564 (เนื่องจากวนัที่ 5 มิถุนายน 2564 เป็นวนัหยดุท าการ จึงเลื่อน
วนัก าหนดการใช้สทิธิเป็นวนัท าการก่อนหน้า) 

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ตัง้แต่วนัที่ 6 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 4 
มิถุนายน 2564) (เนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายน 2564 เป็นวันหยุดท าการ จึงเลื่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิเป็นวนัท าการก่อนหน้า) ทัง้นีไ้ม่สามารถขยายอายใุบส าคญัแสดง
สทิธิเมื่อครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ 



บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ำกัด (มหำชน) 

 
หน้าที่ 3 

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

: ไม่เกิน 110,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึ่ง
รวมจ านวนหุ้นท่ีออกส าหรับการจ่ายหุ้นปันผล (จ านวน 32,499,323 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาทตอ่หุ้น) 

*วิธีการค านวณสดัสว่นหุ้นรองรับ: 

= 110,500,000 
     X 100 =  20.00% 

 552,499,323   
ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นรองรับ

ของบริษัทได้ในวนัท าการสดุท้ายของเดือนธนัวาคมและเดือนมิถนุายน  ตลอดอายขุอง
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ") โดยวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรก
ได้แก่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 และ
ก าหนดวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ายตรงกับวันครบอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ คือวันที่ 4 
มิถุนายน 2564 (ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการ ให้เลื่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันก าหนดการใช้สิทธิ
ดงักลา่ว)  

หมายเหตุ: เนื่องจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 5 
มิถุนายน 2564 เป็นวนัหยุดท าการ จึงเลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิเป็นวนัท าการก่อน
หน้า 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจะต้อง
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (“ควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ”) ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ
ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 09:00 ถึง 16:00 น. ภายใน
ระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิ
ตรงกับวนัหยุดท าการ ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าว เป็นวนัท าการสดุท้าย
ก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว) 

การไมส่ามารถยกเลกิการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิ 

: เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงได้ เว้นแต่เป็นไปตามข้อ 5.4.8 
ของข้อก าหนดสทิธิสว่นท่ี 2 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สทิธิ 

: บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิขออนุญาตเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัทท าการซือ้ขายอยู่ใน
ขณะนัน้ 



บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ำกัด (มหำชน) 

 
หน้าที่ 4 

ตลาดรองของหุ้นสามญั 
เพิ่มทนุที่เกิดจากการใช้สทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิขออนญุาต
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้น
สามญัของบริษัทท าการซือ้ขายอยูใ่นขณะนัน้ 

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อ
รองรับการเปลีย่นแปลงการใช้
สทิธิ 

: บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อก าหนดสิทธิส่วนที่ 2 เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลกัษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11 
(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาต
และการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) 

วตัถปุระสงค์ของการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทัง้ช่วยให้บริษัทมีฐาน
เงินทนุที่แข็งแกร่งขึน้ เพื่อสร้างความพร้อมส าหรับการลงทนุในโครงการในอนาคต อนั
จะน ามาซึ่งประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับรายได้ที่เพิ่มขึน้ และคาดว่าจะสง่ผลให้อตัรา
การท าก าไรของบริษัทเพิ่มสงูขึน้ 

ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับ
จากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่
ทนุในครัง้นี ้

: เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทัง้ช่วยให้บริษัทมีฐาน
เงินทนุที่แข็งแกร่งขึน้ เพื่อสร้างความพร้อมส าหรับการลงทนุในโครงการในอนาคต อนั
จะน ามาซึ่งประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับรายได้ที่เพิ่มขึน้ และคาดว่าจะสง่ผลให้อตัรา
การท าก าไรของบริษัทเพิ่มสงูขึน้ 

ประโยชน์ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิซึง่ใช้สทิธิแปลงสภาพ
ใบส าคญัแสดงสทิธิจะพงึได้รับ
จากการใช้สทิธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุ 

: (1) บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของ
ก าไรสทุธิที่เหลือหลงัจากหกัเงินส ารองต่างๆ ทกุประเภท ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
ข้อบงัคบับริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจุ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปัน
ผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

(2) ผู้ ได้รับจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (HPT-
W1) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงาน เร่ิมตัง้แต่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (HPT-W1)  
และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว ต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว 
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ส่วนที่ 2 
ข้อก ำหนดสิทธิทั่วไป 

1. ค ำจ ำกดัควำม 

เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น ค าและข้อความตา่งๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อก าหนดสทิธินี ้ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

"ข้อก าหนดสทิธิ" : หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบันี ้ซึ่งมีผลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

"ใบส าคญัแสดงสทิธิ" : หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบไุว้
ในข้อก าหนดสทิธิ 

"ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ" : หมายถึง เอกสารที่ออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เพื่อให้แทนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

"บริษัท" หรือ "ผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ" : หมายถึง บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน) 

“ประกาศ ทจ. 34/2551” : หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ืองการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่
และหุ้นที่ออกใหมเ่พื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

"วนัท าการ" : หมายถึง วนัที่ธนาคารพาณิชย์เปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่
วนัเสาร์ วนัอาทิตย์หรือวนัอื่นใดที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศให้เป็นวนัหยดุ
ของธนาคารพาณิชย์ 

"ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ" : หมายถึง ผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตามข้อ 3.3 

"สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ" 
หรือ "สมดุทะเบียน" 

: หมายถึง สมุดทะเบียน  หรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียด
เก่ียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนาย
ทะเบียน 

"สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ" : หมายถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะสิทธิใน
การซือ้หุ้นรองรับ สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุ
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ สทิธิในการได้รับคา่เสยีหายในกรณีหุ้นรองรับไมเ่พียงพอ 



บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ำกัด (มหำชน) 

 
หน้าที่ 6 

"หุ้นรองรับ" : หมายถึง หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
110,500,000 หุ้น ที่จดัไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุท่ีจะออกเพิ่มเติมในกรณีมีการปรับสทิธิภายใต้ข้อก าหนดสทิธิ 

“หุ้น” : หมายถึง หุ้นสามญัออกใหมข่องบริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน) 

“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิ” 

: หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิได้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.3 

"วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ" : หมายถึง วนัท่ี 6 มิถนุายน 2562 

"วนัก าหนดการใช้สทิธิ" : ให้มีความหมายตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.1 ของข้อก าหนดสทิธิสว่นท่ี 2 

“ส านกังาน ก.ล.ต.” : หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

"นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ" : บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท์ : 02-009-9999 โทรสาร : 02-
009-9476 เว็บไซต์ (URL) : www.tsd.co.th และ/หรือ นิติบคุคลใด ๆ ที่ได้รับการ
แต่งตัง้ให้เป็นนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิรายใหม่ที่รับโอนสิทธิและหน้าที่
ของนายทะเบียนเก่ียวกบัการเป็นนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธินี ้

“ตลาดหลกัทรัพย์” : หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

"ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์" : หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. รำยกำรทั่วไป 

ใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขายตามประกาศ ทจ. 34/2551  

3. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

3.1 นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทกุราย ส าหรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องระบุช่ือ “ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์” เป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ
จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนดให้แก่
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

3.2  บริษัทจะด าเนินการให้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะต้องจดัท าและเก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไว้จนกวา่ใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดจะมีการใช้
สทิธิซือ้หุ้นรองรับของบริษัทหรือจนกวา่ครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 
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3.3 ผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ 

3.3.1 ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป  สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่
ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของใบส าคญัแสดงสทิธิในจ านวนดงักลา่วที่ระบอุยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
ในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัก่อนวนัแรกที่
ขึน้เคร่ืองหมาย SP)  เว้นแต่จะได้มีการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่สามารถใช้ยนักบัผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ
ได้ตามข้อ 4.1.1 เกิดขึน้แล้วในวนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนที่เก่ียวข้องข้างต้นซึง่สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิจะตก
ได้แก่ผู้ รับโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแทน สิทธิใน
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนงัสือ
จากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์วา่เป็นผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ได้
แจ้งตอ่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยจ านวนดงักลา่วจะต้องไมเ่กินกวา่จ านวนรวมของใบส าคญัแสดง
สิทธิในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ที่ระบอุยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ ๆ หรือใน
วนัก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ (วนัก่อนวนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย SP) 

3.4 เมื่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งตอ่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ  นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้อง
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้
ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิรายดงักลา่วเป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตาม
จ านวนที่ได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้เมื่อได้มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนดงักลา่วแล้ว 
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิจะแก้ไขจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยหกัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้
ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิออก  สว่นจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ปรากฏในใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ หากนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิไมไ่ด้ท าการแก้ไข (ไมว่า่
ด้วยเหตใุดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบส าคญัแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

4. กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

4.1 การโอนใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี  ้

4.1.1 แบบการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหวา่งผู้ โอนและผู้ รับโอน  การโอนใบส าคญัแสดงสทิธิจะสมบรูณ์เมื่อผู้ โอน
ใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่เป็นผู้ที่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิระบช่ืุอเป็นเจ้าของใบส าคญัแสดงสิทธิใน
จ านวนที่จะท าการโอน หรือผู้ รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลกัหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่
ปรากฏช่ือดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) ได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมอืช่ือสลกัหลงัแสดง
การโอนให้ไว้ด้วย 
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ผลการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกบับริษัท  การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบับริษัทได้ก็
ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมทัง้ใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ผู้ รับโอนใบส าคญัแสดงสิทธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบส าคญัแสดงสิทธินัน้
ครบถ้วนแล้ว 

ผลของการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก  การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบั
บคุคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 

4.1.2 การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องกระท า ณ ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนใบส าคญั
แสดงสิทธิในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะต้องท าตามแบบและวิธีการที่
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลงลายมือ
ช่ือครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 4.1.1 พร้อมทัง้หลกัฐานอื่น ๆ ที่ยืนยนัถึงความถกูต้องและความสมบรูณ์
ของการโอนและการรับโอนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิก าหนดให้แก่นาย
ทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ  และให้นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิออกใบรับค าขอลงทะเบียนการโอน
ใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนนัน้ 

4.1.3 นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิ พร้อมทัง้รับรองการโอนไว้ในใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่นายทะเบียนใบส าคญั
แสดงสทิธิได้รับค าขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องครบถ้วนในกรณีที่ไมต้่องออกใบส าคญัแสดง
สิทธิให้ใหม ่หรือภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับค าขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องครบถ้วนในกรณีที่ต้องออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้ใหม่ 

4.1.4 นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับด าเนินการตามค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
หากนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบส าคัญแสดงสิทธินัน้จะขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อ
ข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) โดยนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ขอลงทะเบียน
ทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับค าขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานท่ี
เก่ียวข้อง 

4.2 ส าหรับการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ ศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ และหนว่ยงานก ากบัดแูลอื่นที่เก่ียวข้อง 

5. วิธีกำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 

5.1 วนัใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นรองรับของบริษัทได้ในวนัท าการสดุท้าย
ของเดือนธนัวาคมและเดือนมิถนุายน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ ("วนัก าหนดการใช้สทิธิ") โดยวนัก าหนดการใช้
สทิธิ ได้แก่ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 และก าหนดวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย



บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ำกัด (มหำชน) 

 
หน้าที่ 9 

ตรงกบัวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ คือวนัท่ี 4 มิถนุายน 2564 (ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยดุท า
การ ให้เลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิดังกลา่ว)  
หมายเหต:ุ เนื่องจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 5 มิถนุายน 2564 เป็นวนัหยดุท าการ จึง
เลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิเป็นวนัท าการก่อนหน้า 
 

5.2 การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญั
แสดงสทิธิที่ตนถืออยูท่ัง้หมดหรือบางสว่นก็ได้ ส าหรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอื และไมไ่ด้ใช้สทิธิภายในวนัก าหนดการ
ใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไมป่ระสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วและ
ให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภาพโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

5.3 ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

5.3.1 ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัแตล่ะครัง้ (ยกเว้นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 

 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์ทีจ่ะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจะต้องแจ้งความจ านงใน
การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามวิธีการและขัน้ตอนการใช้สทิธิตามข้อ 5.4 (“ความ
จ านงในการใช้สทิธิ”) ในระหวา่งเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการ
ใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ”) 

 ทัง้นี ้บริษัทจะไมปิ่ดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อก าหนดสิทธิ
ของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิในการที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  บริษัทจะแจ้งข่าวและ
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก าหนดวนัใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ อตัราการใช้สทิธิ 
ราคาการใช้สทิธิ รายละเอียดบญัชีธนาคารเพื่อการจองซือ้ และใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ บคุคลที่บริษัท
จะแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลู
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบลว่งหน้าภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อน
วนัเร่ิมระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

5.3.2 ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครัง้สดุท้าย 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจ านงตามวิธีการและขัน้ตอนการใช้สิทธิตามข้อ 5.4 ในระหว่างเวลา 
09.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย”)  

ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับก าหนดวนัใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิครัง้สดุท้าย อตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบญัชีธนาคารเพื่อการจองซือ้และใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ บคุคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) 
และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบ
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ล่วงหน้าภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
พร้อมทัง้ส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามรายช่ือที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้าย ทัง้นี ้บริษัทจะปิดสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้ายเป็นเวลา 21 วนัก่อนก าหนด
ใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะท าการขึน้เคร่ืองหมายห้ามการซือ้ขาย (SP) เพื่อห้ามการซือ้ขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ลว่งหน้า 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน หรือตามระยะเวลาอื่นใดที่ตลาดหลกัทรัพย์
จะก าหนด เพื่อห้ามการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ในกรณีที่วนัเร่ิมปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใช่วนัท าการ
ของตลาดหลกัทรัพย์ ให้เลื่อนวนัเร่ิมปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัเร่ิมปิดสมดุทะเบียน
เดิมดงักลา่ว ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสทิธิจะพกัการซือ้ขายจนถึงวนัก าหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

5.4 วิธีการใช้สทิธิและขัน้ตอนการใช้สทิธิ  

5.4.1 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ที่บริษัท และ/หรือ 
ตั ว แทน รับแ จ้ งคว ามจ า น ง ในกา ร ใ ช้ สิ ท ธิ  ( ถ้ า มี ) ห รื อด า ว น์ โ หลดจาก เ ว็ บ ไซ ต์ ขอ งบ ริ ษั ท 
(www.homepottery.com) โดยสามารถแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนได้ที่บริษัท และ/
หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตามที่
ระบใุนข้อ 5.3 ข้างต้น 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ต้องการใช้
สทิธิต้องแจ้งความจ านง และกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนอยูใ่นบญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ต้องการใช้สทิธิต้องแจ้งความจ านง และกรอกแบบ
ค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะด าเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิจากบญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อ
ผู้ ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจ านง
และกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจาก “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ
ด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัท 

http://www.homepottery.com/
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ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิ  และในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่
ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ โดยต้อง
ด าเนินการและสง่เอกสารแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิภายในระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ ดงันี ้

ก) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน  และ
ครบถ้วนทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิและสง่ให้แก่บริษัท และ/หรือ ตวัแทน
รับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

ข) ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ซึ่งผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธิ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญทัง้จ านวนและประสงค์จะมอบ
อ านาจให้บคุคลอื่นมารับใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิ เฉพาะสว่นที่ยงั
ไม่ได้ใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องแนบหนงัสือมอบอ านาจซึ่งลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิเพื่อมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิ
เฉพาะส่วนที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิดงักล่าวแทนตน และส่งให้แก่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

ค) ช าระเงินตามจ านวนที่ระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และสง่หลกัฐานการ
ช าระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นจะต้อง (1) โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่บริษัทก าหนด โดยจะแจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิตามข้อ 5.3  โดยให้แนบหลกัฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ 
พร้อมระบุช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไว้ด้วย หรือ (2) ช าระเป็นเช็คบุคคล 
แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน  1 วนัท าการ นบัจาก
วนัที่แจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวนัที่ 
และสง่หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิให้ครบถ้วนก่อนก าหนดการใช้สิทธิ 3 วนัท าการ และขีดคร่อม
เฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ำกัด (มหำชน)” (“Account 
for Subscription for Ordinary Shares of Home Pottery Public Company Limited”) ประเภท
บัญชี บัญชีเดินสะพัด เลขที่บัญชี 205-300458-4 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)  
สำขำเซ็นทรัลเวิลด์” โดยให้ระบช่ืุอ-นามสกลุ และเบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัด้วย 
หรือ (3) ช าระโดยวิธีการอื่นตามแตท่ี่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้า
มี) จะเป็นผู้ก าหนดและแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

ทัง้นี ้การใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้รับช าระเงินตามที่ระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ หรือสามารถเรียกเก็บเงินดงักลา่วได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่ได้รับช าระเงินหรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ที่
มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) บริษัทจะ
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ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนาวา่ไม่มีความประสงค์ในการใช้สิทธิและได้ยกเลิกการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ โดยบริษัทจะจดัสง่หรือด าเนินการให้ตวัแทนรับแจ้งความจ านวน
ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จดัสง่ใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ที่ไมส่ามารถ
เรียกเก็บเงินได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วนัท าการนบั
จากวนัก าหนดการใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) โดยการคืนจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคม
บริษัทหลกัทรัพย์ไทยก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (แต่ทัง้นี  ้ไม่ถือเป็นการตดัสิทธิที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้สิท ธิซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุในครัง้ตอ่ไป เว้นแตเ่ป็นการใช้สทิธิในครัง้สดุท้าย) บริษัทจะถือวา่ใบส าคญัแสดงสิทธิ
นัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
(ถ้ามี) จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายอื่นใดไม่วา่กรณีใดๆ  

ง) ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด  (ถ้ามี) ตาม
บทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ  ที่ใช้บงัคบัในการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 

1)   บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย :  ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ หรือส าเนา
บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจที่ยงัไมห่มดอาย ุ(ในกรณีมีการเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ท าให้ช่ือ/ช่ือ
สกุล ไม่ตรงกับใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบ
แจ้งเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นต้น) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2)   บุคคลธรรมดาต่างด้าว : ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง  ที่ยงัไม่หมดอายุ 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

3)   นิติบุคคลสญัชาติไทย : ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มี
อ านาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ในหนงัสือรับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มี
อ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

4)   นิติบคุคลตา่งด้าว : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิตบิคุคล และ/หรือ หนงัสอืรับรอง
นิติบคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการ-ผู้มีอ านาจ และเอกสาร
หลกัฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ไมเ่กิน 6 เดือน
ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ 

5)   คสัโตเดียน : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนงัสือแต่งตัง้คสัโตเดียน  และเอกสาร
หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วนัก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ 
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ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมส่ง่มอบหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิตามที่กลา่วข้างต้น บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี)  ขอสงวนสทิธิที่จะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมป่ระสงค์จะ
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในครัง้นัน้ ๆ) อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดลุพินิจในการพิจารณาให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิ ได้ตามความเหมาะสม 

5.4.2 จ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องเป็นจ านวนเต็มเทา่นัน้ โดยอตัรา
การใช้สทิธิเทา่กบัใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 6 

5.4.3 จ านวนหุ้นสามญัที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ  ซึ่งผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิได้ช าระตามที่กลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สทิธิในขณะที่มีการใช้สทิธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้น
สามญัเป็นจ านวนเต็ม ไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ  หากมีการปรับ
ราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิแล้วท าให้มีเศษเหลอือยูจ่ากการค านวณดงักลา่ว บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่น าเศษดงักลา่วมาคิดค านวณและจะสง่คืนเงินที่เหลือ
จากการใช้สทิธิดงักลา่วเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จา่ย
เฉพาะช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน  10 
วันท าการนับจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ (ในแต่ละครัง้) โดยการคืนจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่
สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิ
ตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามที่ระบใุนเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษ
ของจ านวนหุ้นสามญัที่จะได้รับจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

5.4.4 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัไม่ต ่ากว่า 100 หุ้นสามญั โดยจ านวนหน่วยของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญจะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซือ้หุ้นต ่ากวา่ 100 หุ้นสามญั จะต้องใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัในครัง้เดียว
ทัง้จ านวน (ยกเว้นในการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายนี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั
โดยไมม่ีการก าหนดจ านวนหุ้นสามญัขัน้ต ่า) 

5.4.5 หากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้รับเอกสารแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิตามข้อ 5.4.1 จ) ไม่ครบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือจ านวนเงินท่ีบริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการ
ใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้รับช าระไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  หรือ
บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
กรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง  หรือติดอากรแสตมป์
ไม่ครบถ้วนถกูต้องตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบงัคบั หรือกฎหมายต่างๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิจะต้องท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ในแตล่ะครัง้) หากผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิไม่ท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความ
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จ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  (ใน
ครัง้นัน้ๆ) และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดสง่เงินที่ได้รับโดยไม่มี
ดอกเบีย้ และใบส าคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน  7 วนัท าการ (กรณีโอนเงินผ่าน
บญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่ได้รับแจ้งไว้) หรือ ภายใน 10 วนัท าการ (กรณีคืนเช็ค 
ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน) นบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) ทัง้นี ้การคืนจะเป็นไปตาม
ระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านง
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัใหมไ่ด้ในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ตอ่ไป เว้นแต่การใช้สทิธิครัง้นัน้จะเป็นการใช้สทิธิ
ครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ) บริษัท และ/หรือตวัแทนรับ
แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายอื่นใด ไมว่า่กรณีใดๆ 

5.4.6 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิช าระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือ  ตวัแทนรับแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) มีสิทธิที่จะด าเนินการประการใดประการหนึ่งดงัต่อไปนี ้ตามที่บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) จะเห็นสมควร 

ก) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้ หากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว  
บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าการแจ้งความจ านงในการ
ใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ หรือ 

ข)  ถือว่าจ านวนหุ้นสามญัที่จองซือ้มีจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามราคาการใช้
สทิธิในขณะนัน้ หรือ 

ค)  ถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

  [หมายเหต ุ: ในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะด าเนินการตามข้อ ข) ข้างต้น] 

การกระท าใดๆ ของบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) ให้ถือวา่เป็นท่ีสดุ  

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)  จะส่งใบส าคญั
แสดงสทิธิและเงินท่ีได้รับไว้คืนเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึง่ขีดคร่อม
สั่งจ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยจะถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว โดยจะส่งคืนให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ 
ๆ) ทัง้นี ้การคืนจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยก าหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยไมม่ีดอกเบีย้  

ในกรณีตามข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) จะถือวา่มีการใช้สทิธิเพียง
บางสว่น และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)  จะสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิ



บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ำกัด (มหำชน) 

 
หน้าที่ 15 

ส่วนที่เหลือคืนให้กับผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน  10 วันท าการนับจากวัน
ก าหนดการใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) พร้อมเงินสว่นท่ีเหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบีย้ โดยช าระเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋ว
แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ (อยา่งไร
ก็ดี ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่ว ยงัมีผลตอ่ไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย เว้น
แตเ่ป็นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 

5.4.7  ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) ไมส่ามารถคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธิ
ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 7 หรือ 10 วนัท าการนบัแตว่นัครบก าหนดการใช้สิทธิ (ใน
ครัง้นัน้ๆ) (ตามแตก่รณี) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจาก
เงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินบัแต่วนัที่พ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิได้รับคืน 

อย่างไรก็ดี หากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  (ถ้ามี) ได้ท าการสง่เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋
แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบส าคญัสทิธิ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนงัสือแสดงความจ านงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิ ได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหาย
ใดๆ อีกตอ่ไป 

5.4.8  เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุน  ได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความ
จ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กลา่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส าคญัแสดงสทิธิ แบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญั พร้อมทัง้หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 5.4.1 จ) และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญั
ถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ จะไมส่ามารถยกเลกิหรือเพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

5.4.9  เมื่อพ้นก าหนดวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของ
การใช้สิทธิที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  (ถ้ามี) ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือ
วา่ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิใด ๆ ไมไ่ด้
อีก 

5.4.10 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นจ านวนมากกวา่จ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ  
บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) จะสง่ใบส าคญัแสดงสทิธิใบใหมโ่ดยมีจ านวน
ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว หากใบส าคญัแสดงสทิธินัน้อยูใ่นระบบ
ใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วนัท าการนบัแตว่นัครบก าหนดการใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) และ
จะท าการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิใบเก่า 

5.4.11 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้นสามญัที่
ออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิ (ในแต่ละครัง้) ภายใน 14 วนันบัแต่วนัครบก าหนดการใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) และ
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บริษัทจะด าเนินการให้นายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิเข้าเป็นผู้ ถือหุ้น
สามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัที่ค านวณได้จากการใช้สทิธิ (ในครัง้นัน้ๆ) 

บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการด าเนินการยื่นค าขอให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่เนื่องจาก
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ให้
เป็นท่ีเรียบร้อยภายใน 30 วนันบัแตว่นัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

หุ้นสามญัใหมท่ี่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเทา่เทียมกบัหุ้นสามญั
ของบริษัทท่ีได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทกุประการ นบัตัง้แตว่นัท่ีมีการจดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือ
ผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามญัใหม่  จาก
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

5.4.12  ในกรณีที่หุ้นสามญัที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไมเ่พียงพอ บริษัทจะด าเนินการ
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไมส่ามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 7 อย่างไรก็ตาม บริษัท
จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอ 
ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นบคุคลตา่งด้าวหรือนิติบคุคลตา่งประเทศที่ไมส่ามารถใช้สิทธิได้  เพราะ
ถกูจ ากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท 

5.4.13  นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศพัท์ : 0-2009-9000 
 โทรสาร : 0-2009-9991 
 SET Contact l Center :  0-2009-9999 
 Website :  http://www.set.or.th/tsd 
 E-mail :  SETContactCenter@set.or.th 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยช่ือเต็ม สญัชาติ และที่อยู่ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด ในกรณีข้อมลูไมต่รงกนั บริษัทจะถือว่า
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทกึ
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และนายทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะเปลีย่นแปลงหรือแก้ไข
ข้อผิดพลาดดงักลา่วให้ 

 

http://www.set.or.th/tsd
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5.4.14  วิธีการสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทจะด าเนินการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่บุคคลตามรายช่ือผู้ที่ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธิและบริษัทจะด าเนินการออกและสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียด ดงันี  ้

5.4.14.1 กรณีที่ผู้ ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์/นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิจะสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิตามจ านวนที่
ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือที่อยู่ที่ระบุในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการ
จัดสรรจะไม่สามารถขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครัง้นีใ้นตลาดหลกัทรัพย์ได้ 
จนกวา่จะได้รับใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่อาจได้รับภายหลงัจากที่ใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทเร่ิมซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

5.4.14.2 กรณีที่ผู้ที่ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ 

 ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์/นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิจะน าใบส าคญัแสดงสทิธิฝากไว้กบั “บริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอด
บญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่บริษัทนัน้ฝากหลกัทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้
ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้ ได้รับจดัสรรฝากไว้ และออกหลกัฐานการฝาก
ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนีผู้้ ที่
ได้รับการจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยอนมุตัิให้ท าการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ 

 ทัง้นี ้ช่ือของผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ ผู้ ที่ได้รับการ
จัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบส าคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัท/ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์/นาย
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการ
จดัสรรตามข้อ 5.4.14.1 แทน 

5.4.14.3 กรณีที่ผู้ ได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
สมาชิกเลขที่ 600  

 ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์/นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฝากไว้ศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิตาม
จ านวนที่ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐาน
การฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เมื่อผู้ที่
ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิต้องการขายใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องขอถอนใบส าคญัแสดง
สทิธิออกจากบญัชีเลขที่ 600 ดงักลา่วเสยีก่อน โดยต้องติดตอ่ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะ
มีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้  ๆ 
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ก าหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้
ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอนญุาตให้ท าการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทได้
ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิได้ด าเนินการถอนใบส าคญัแสดง
สทิธิออกจากบญัชีเลขที่ 600 ดงักลา่วแล้ว 

5.4.15 การสง่มอบหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสทิธิที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั สามารถเลอืกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

5.4.15.1 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั 
โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์/นายทะเบียนใบส าคญั
แสดงสทิธิจะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนที่ใช้สทิธิแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ละทะเบียน
ตอบรับ ตามช่ือที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนั
ครบก าหนดการใช้สิทธิ (แต่ละครัง้) ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะ
ไมส่ามารถขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะ
ได้รับภายหลงัจากที่หุ้ นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ 

5.4.15.2 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้ นเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้ น
สามญั แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะ
ฝากหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมี
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนีศู้นย์รับฝากหลกัทรัพย์ /นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิจะ
ด าเนินการน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เพื่อผู้ ฝาก“ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้ นสามัญที่บริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู ่ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้น
สามญัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แกผู่้ใช้สิทธิ
จองซือ้หุ้นสามญัภายใน 7 วนั ท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใช้สิทธิ (ในแต่ละครัง้) ในกรณีนีผู้้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั จะสามารถขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิใน
ตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้
สทิธิท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลือกให้บริษัทด าเนินการตาม
ข้อ 5.4.15.2 ช่ือของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องตรงกับช่ือ
เจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชี
หลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้ บริษัท/ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์/นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิขอสงวน
สทิธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทีใ่ช้สทิธิซือ้หุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามข้อ 
5.4.15.1 แทน 
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5.4.15.3 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่
ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้น
สามญัไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทจะด าเนินการน าหุ้น
สามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบันทึก
ยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญั ตามจ านวนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้
หุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วภายใน 7 วนั ท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใช้สทิธิ (ในแตล่ะครัง้) เมื่อผู้ที่
ใช้สทิธิซือ้หุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วต้องการขายหุ้น ผู้ทีใ่ช้สทิธิซือ้หุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วต้องขอถอนหุ้น
ออกจากบญัชีเลขที่ 600 ดงักล่าวเสียก่อน โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึ่งอาจจะมี
ค่าธรรมเนียมในการด าเนินตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้  ๆ ก าหนด 
ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับในตลาดหลกัทรัพย์
ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้ นของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์ และผู้ที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชีเลขที่ 600 
ดงักลา่วแล้ว 

5.4.16  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่บริษัทออกครัง้นีไ้มม่ีข้อก าหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิใช้สิทธิ
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนดตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

6. เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ1 

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้
สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้นที่
จ าหน่ายแล้วของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที นบัตัง้แต่วนัที่มี
การเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท 

 (1) ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
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(2) อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
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โดยที ่ 1Pr ice  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

                                                           
1  ตามท่ีก าหนดในข้อ 11(4)(ข) ของประกาศ ทจ. 34/2551 
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 0Pr ice  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 0Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 1Par  คือ มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 

 0Par  คือ มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 

6.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัออกใหมต่่อผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือ ตอ่ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดย “ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคับทันที
นับตัง้แต่วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกทีข่องการเสนอขาย
หุ้นสามญัที่ออกใหมใ่ห้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเป็นกรณีการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (แล้วแตก่รณี)  

ในการนี ้"ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่"  ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจ านวนหุ้น
สามญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่พร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เง่ือนไขที่จะต้องจอง
ซือ้หุ้นดงักลา่วด้วยกนั ให้น าราคาเสนอขายทกุราคามาค านวณราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม ่แต่ในกรณีที่
การเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น าเฉพาะราคาเสนอขายที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ 
"ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท" มาค านวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 

"ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท"  ได้ก าหนดไว้เทา่กบัมลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัททัง้หมดในแต่ละ
วันหารด้วยจ านวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในวันดังกล่าวย้อนหลงัระหว่าง
ระยะเวลา 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ 

“วนัที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึงวนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่
ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรก
ของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ /หรือกรณีที่เป็นการ
เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (แล้วแตก่รณี) 

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามญัไม่มีการซือ้ขายในช่วงเวลา
ดงักลา่ว บริษัทจะด าเนินการก าหนดราคายตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทเพื่อใช้ในการค านวณแทน 

“ราคายตุิธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

(1) ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

)]([

])[(
0Pr1Pr

BAMP
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iceice

+

+
=  
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(2) อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรค านวณดงันี ้

])[(

)]([
01

BXMPA

BAMP
RatioRatio

+

+
=  

โดยที ่ 1Pr ice  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
0Pr ice  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
0Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP  คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
A  คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัที่ใช้ในการค านวณ หรือวนั

ก าหนดรายช่ือ (Record Date) หรือวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการ
จองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่กรณีการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีการเสนอหุ้น
สามญัให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

B  คือ จ านวนหุ้นสามญัทีอ่อกใหมเ่พื่อเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

BX  คือ จ านวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ 
(ถ้ามี) ทัง้จากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

6.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลใน
วงจ ากัดโดยที่หลักทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้ นสามัญได้ หรือให้สิทธิใน การซือ้หุ้ นสามัญ 
(“หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั โดยที่ 
“ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่จะออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิ” ดงักลา่วต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้น
สามญัของบริษัท” 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสิทธิ
ในการซือ้หลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั (วนั
แรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ 
วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ท่ีมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการ
จองซือ้หุ้ นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป  และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(แล้วแตก่รณี) 

“ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค านวณได้จากจ านวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขาย
หลกัทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญันัน้ หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธินัน้ 
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อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมพ่ร้อมกนัมากกวา่ 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เง่ือนไขที่จะต้องจอง
ซือ้หุ้นดงักลา่วด้วยกนั ให้น าราคาเสนอขายทกุราคามาค านวณราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม ่แต่ในกรณีที่
การเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น าเฉพาะราคาเสนอขายที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ 
"ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท" มาค านวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้  

"ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท" มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ 6.2 ข้างต้น 

“วนัที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ด  ๆ  ที่ให้
สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามญั ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์
ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ด ๆ ที่ให้สทิธิแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ /หรือ
กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (แล้วแตก่รณี) 

(1) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
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(2) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
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=  

 โดยที่  1Pr ice คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
0Pr ice คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Ratio คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP  คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
A  คือ   จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัท่ีใช้ในการค านวณ หรือวนั

ก าหนดรายช่ือ (Record Date) หรือวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการ
จองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ 
หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนั
ก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมท่ี่มีสทิธิที่จะแปลงสภาพ หรือ
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (แล้วแตก่รณี) 

B  คือ   จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใด  ๆ  ที่มีสิทธิที่
จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั
ตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป  และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

BX  คือ  จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์ใด 
ๆ ท่ีให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้
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หุ้นสามญั ส าหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั รวมกบัเงินที่จะได้รับจากการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้ นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ น
สามญั 

6.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่การเปลีย่นแปลงราคา
การใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่
ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

(1) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
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(2) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
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โดยที่  1Pr ice  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
0Pr ice  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
0Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

A  คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก าหนดรายช่ือ (Record 
Date) หรือวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการรับหุ้นปันผล 

B  คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 
6.5  เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท [งบ

ตรวจสอบงวดปีบัญชีที่จ่ายเงินปันผล] หลงัจากหักขาดทุนสะสม ส ารองตามกฎหมาย และภาษีเงินได้จากผลการ
ด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหว่างอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ
อตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมม่ีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมาย XD) 

ทัง้นี ้อตัราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น ค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการด าเนินงานในแต่
ละรอบระยะบัญชี หารด้วยก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท [งบตรวจสอบงวดปีบัญชีที่จ่ายเงินปันผล] 
หลงัจากหกัขาดทนุสะสม ส ารองตามกฎหมาย และภาษีเงินได้ ของผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดยีวกนั 
โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดงักลา่วให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหวา่งกาลในแตล่ะรอบบญัชีดงักลา่วด้วย  

วันที่ใช้ในการค านวณ หมายถึง วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมาย XD)  
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(1) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

][

)]([
0Pr1Pr

MP

RDMP
iceice

−−
=  

(2) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

)]([

][
01

RDMP

MP
RatioRatio

−−
=  

โดยที่  1Pr ice  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
0Pr ice  คือ   ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ   อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
0Ratio  คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP  คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
D  คือ   เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
R  คือ   เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอตัราร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ

ของบริษัท (งบตรวจสอบงวดปีบญัชีที่จ่ายเงินปันผล) หลงัจากหกัขาดทนุสะสม
และส ารองตามกฎหมาย หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

6.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ อนัท าให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชน์อนัพึงได้  ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทว่าจะมีการพิจารณา
ดงัตอ่ไปนีห้รือไม ่ซึง่จะเป็นการพิจารณาเพื่อก าหนดการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิ (หรือ
ปรับจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ แทนอตัราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สดุ โดยจะแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ทนัที และบริษัทจะแจ้งให้ส านกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิทราบ
ถึงรายละเอียดดงักล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 วนันบัตัง้แต่วนัที่มีเหตุให้ต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
ดงักลา่ว 

6.7 การค านวณการเปลีย่นราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เป็นอิสระตอ่กนั และจะค านวณการ
เปลีย่นแปลงตามล าดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงั ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ตา่ง ๆ จะเกิดขึน้พร้อมกนัให้ค านวณการเปลีย่นแปลง
เรียงล าดับดังนี ้คือ ข้อ 6.1 ข้อ 6.5 ข้อ 6.4 ข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 6.6 โดยในแต่ละล าดับครัง้ที่มีการค านวณการ
เปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ต าแหน่ง (ไม่ต้องปัดเลขทศนิยม
ต าแหนง่ที่ 5 และทศนิยมตัง้แตต่ าแหนง่ที่ 6 ให้ตดัทิง้ทัง้หมด) 

6.8 การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สทิธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไมม่ีการเปลีย่นแปลงซึง่ท า
ให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ส าหรับการค านวณจ านวนเงิน
จากการใช้สิทธิ จะค านวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ต าแหน่ง) คูณกับจ านวนหุ้น
สามญั (จ านวนหุ้นสามญัค านวณได้จาก อตัราการใช้สิทธิใหม่ คณูกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่แสดงความจ านง
การใช้สทิธิ เมื่อค านวณได้จ านวนหุ้นสามญัออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้)  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิจนเป็นผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่ค านวณตามสตูรมีราคาต ่ากว่า
มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษัทนัน้ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่ดงักลา่ว เว้นแตเ่ป็นกรณีที่กฎหมาย
ห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นต ่ากว่ามลูคา่ที่ตราไว้ ให้ใช้มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทเป็นราคาใช้สิทธิใหม่ ส าหรับ
อตัราการใช้สทิธิใหมใ่ห้ใช้อตัราการใช้สทิธิที่ค านวณได้ตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เช่นเดิม  

6.9 บริษัทอาจท าการปรับราคาการใช้สทิธิควบคูก่บัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิใหมท่ดแทนการปรับอตัราการใช้สทิธิก็ได้ 

6.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 และ/หรือ การออกใบส าคญัแสดง
สิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 6.9 บริษัทจะด าเนินการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการปรับอตัราและ
ราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ทนัทีก่อนวนัที่การปรับสิทธิมีผลบงัคับใช้ 
และแจ้งต่อส านกังาน กลต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่การปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช้  และจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไข
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอเป็นหนงัสอืจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
และจะจัดให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ ส านกังาน
ใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบส าเนา
ข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวนัและเวลาท าการของสถานที่ดงักลา่ว 

7. ค่ำเสียหำยกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียดดงันี  ้

7.1 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจ านงที่จะใช้สิทธิในวนัก าหนดการใช้สิทธิ  
(แตล่ะครัง้) และบริษัทไมส่ามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้อยา่งครบถ้วน โดย
ค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว สามารถค านวณได้ตามที่ก าหนดในข้อ 7.3 ยกเว้น
กรณีที่บริษัทไมส่ามารถออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้เนื่องจากข้อจ ากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของคน
ที่มิได้มีสญัชาติไทยตามที่ระบไุว้ในข้อ 12 ในกรณีนีบ้ริษัทไมม่ีหน้าที่ต้องชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

7.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 7.1 บริษัทจะช าระให้เป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคาร 
ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบส าคญัสิทธิ และจะจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 10 วนัท าการนบั
จากวนัท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมาแจ้งความจ านงที่จะใช้สทิธิ ในกรณีที่บริษัทไมส่ามารถคืนเงินคา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิได้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดย
ค านวณนับแต่วันที่พ้นก าหนด 10 วันท าการดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงิน
คา่เสยีหาย 

อยา่งไรก็ดี ไมว่า่ในกรณีใด ๆ หากบริษัทได้ท าการสง่เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึง่
ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบส าคญัสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบใุนหนงัสือแสดงความจ านงในการ
ใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

7.3 การค านวณคา่เสยีหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามข้อ 7.1 มีสตูรการค านวณดงันี ้

 คา่เสยีหายตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย เทา่กบั   B x [MP – EP]   



บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ำกัด (มหำชน) 

 
หน้าที่ 26 

โดยที่  B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ไม่สามารถจดัให้มีหรือเพิ่มขึน้ได้ตามอตัราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ต่อ 1 
หนว่ย 

 MP  คือ ราคาเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ในวนัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะรอบ ซึง่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิมาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั
ของหุ้นสามญัของบริษัท ค านวณจาก มลูค่าซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมด หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัที่มี
การซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์) 

 EP  คือ ราคาการใช้สทิธิ หรือราคาการใช้สทิธิที่มีการเปลีย่นแปลงตามเง่ือนไขการปรับสทิธิลา่สดุ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ค่าเสียหายที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิได้  ซึ่งต้องไม่
ต ่ากว่าสว่นต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นประเภทเดียวกบัหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดง
สทิธิ ณ วนัท่ีมีการใช้สทิธิ กบัราคาที่จะซือ้หุ้นตามสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ 

7.4 การชดใช้คา่เสยีหายตามข้อนีใ้ห้ถือเป็นสิน้สดุ 

8. สิทธิและสภำพของหุ้นรองรับ 

หุ้นสามัญออกใหม่ตามการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามญัของบริษัทที่
ออกไปก่อนหน้านีท้กุประการ ซึ่งรวมทัง้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้นบั
แตว่นัท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว และนายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท หากบริษัทได้ประกาศวนัก าหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว และนายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
ดงักลา่วจะไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้ 

9. ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น 

 หุ้นของบริษัทยอ่มโอนกนัได้อย่างเสรีไมม่ีข้อจ ากดั เว้นแต่ การโอนหุ้นเช่นนัน้เป็นผลท าให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัท
เกินกวา่ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีได้ออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะท าให้อตัราสว่นการถือ
หุ้นของคนตา่งด้าวของบริษัทเกินอตัราสว่นข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนัน้ได้ ตามที่ระบไุว้ใน
ข้อบงัคบับริษัท (รวมทัง้ข้อบงัคบับริษัทท่ีอาจจะมีการแก้ไขในภายหลงั) 

10. สถำนภำพของผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

 สถานะของใบส าคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิและวนัก่อน
วันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ จะมี
สถานภาพและสทิธิเช่นเดียวกบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ และสถานภาพดงักลา่วนีจ้ะ
สิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วอนัเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วแล้ว 

 ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยงัไม่ได้น าหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่
เกิดขึน้จากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้ท าการ
ใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะด าเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือ
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ใบส าคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับหากราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ 
อตัราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิอาจได้รับหุ้น
สามญัสว่นเพิ่มช้ากวา่หุ้นสามญัที่ได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว ทัง้นีไ้มเ่กิน 30 - 45 วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ 

11. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 

 บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการด าเนินการยื่นค าขอน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ให้เป็นท่ีเรียบร้อยภายใน 30 วนันบัแตว่นัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

12. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 บริษัทไม่มีข้อจ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีข้อจ ากดัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 
และมีข้อจ ากดัอนัสบืเนื่องมาจากข้อบงัคบัของบริษัทวา่ด้วยเร่ืองอตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าว โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

(ก) บริษัทจะไมอ่อกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่เป็นคนตา่งด้าว ซึง่ได้ด าเนินการใช้สทิธิตาม
เง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามข้อ 5.4 หากการใช้สิทธิดงักลา่วจะท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของคน
ต่างด้าวมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ได้ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทตามที่ระบุใน
ข้อบงัคบัของบริษัท (รวมทัง้ข้อบงัคบับริษัทท่ีจะมีการแก้ไขในภายหลงั) 

(ข) หากข้อจ ากดัตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวที่ได้ด าเนินการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้สทิธิตามข้อ 5.4 และตามหลกัการ “มาก่อนได้ก่อน” (First-Come First-
Served) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจ านวนที่ระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิในการสง่
เงินที่เหลือในสว่นที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวดงักลา่วโดยเช็ค 
ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ (ในครัง้นัน้ ๆ) ทัง้นี ้การคืน
จะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยไมม่ีดอกเบีย้  

(ค) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทและ
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้โดยมี
สาเหตมุาจากข้อจ ากดัเร่ืองอตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามข้อ (ก) ข้างต้น  

13. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

13.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิในเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิอย่างชดัแจ้ง หรือเร่ืองที่ต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือค าสั่งที่มีผลบังคับทั่วไปหรือประกาศ หรือข้อบังคับของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง หรือกรณีการปรับสทิธิตามข้อ 6 หรือเร่ืองที่ไมท่ าให้สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิด้อยลง หรือเร่ืองการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชดัแจ้ง ให้บริษัทโดยมติอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทกระท า
ได้โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ  
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13.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 13.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 14  

13.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้อง เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนั  

13.4 บริษัท และ/หรือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่สามารถเสนอให้แก้ไขข้อก าหนดสิทธิในเร่ืองการขยายอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิได้ รวมถึงไม่สามารถเสนอแก้ไข อตัราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นกรณีการปรับสิทธิตามข้อ 
6 ทัง้นี ้บริษัท และ/หรือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไม่สามารถขยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิเมื่อครบก าหนดอายใุบส าคญั
แสดงสทิธิ 

13.5 บริษัทจะด าเนินการแจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ทนัที และแจ้งตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้
ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 13.1 หรือ 13.2 และจะจดัสง่ข้อก าหนด
สทิธิที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงดงักลา่วภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิมีผลบงัคบัใช้ และ
บริษัทจะด าเนินการแจ้งตอ่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทกุรายให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิ
ตามที่กลา่วในข้อ 13.1  หรือ 13.2 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ในวนัเดียวกนักบัวนัที่บริษัทแจ้งต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะจัดส่ง ข้อก าหนดสิทธิที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วนัที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่บริษัทก าหนด ทัง้นี ้บริษัท
จะจดัให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลง ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัท และส านกังานใหญ่ของ
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนด
สทิธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลงได้ในวนัและเวลาท าการของสถานที่ดงักลา่ว 

14. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 การเรียก และ/หรือ การประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

14.1 บริษัทมีสิทธิเรียกการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ตามที่เห็นสมควร แต่บริษัทต้องจดัให้มีการ
ประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันเกิด
เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อมีเหตกุารณ์ส าคญัที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิอย่างเป็นนยัส าคญั  หรือกระทบต่อ
ความสามารถของบริษัทในการปฏิบตัิหน้าที่ตามข้อก าหนดสทิธิ หรือ 

(ข) เมื่อบริษัทหรือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนหนว่ย
ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายหรือจัดสรรแล้วเฉพาะที่ยงัมิได้มีการใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิตามข้อ 13 ทัง้นี ้บริษัท และ/หรือ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอ
แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิในเร่ืองอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ อตัราการใช้สทิธิ และราคาการใช้สทิธิ  
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ในกรณีที่บริษัทไม่ด าเนินการเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขายหรือจดัสรรแล้ว
เฉพาะที่ยงัมิได้มีการใช้สทิธิ ณ ขณะนัน้ สามารถด าเนินการเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแทนบริษัทได้ 

บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนเพื่อก าหนดสทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนใน
การประชมุดงักลา่วเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มี
สิทธิเข้าร่วมประชมุจะต้องมีรายช่ือเป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนดงักลา่ว (วนัก่อน
วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย XM) 

กรณีที่บริษัทไม่สามารถจดัประชุมได้ทนัภายในอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการด าเนินการประชุมสิน้สดุลง
และไมไ่ด้มีการจดัประชมุในครัง้นี ้

14.2 หนงัสอืเชิญประชมุ 

ในการเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ  ไมว่า่จะเป็นการประชมุเนื่องจากบริษัทหรือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิร้องขอ 
ให้บริษัทส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ (ระบุสถานที่ที่จะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้
ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร วนั และเวลาที่จะประชมุ รวมทัง้เร่ืองที่จะพิจารณา
ในที่ประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทกุราย และแจ้งให้นายทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิทราบ เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ และต้องไมเ่กิน 5 วนัท าการนบัแตว่นั
ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ  

14.3 การมอบฉนัทะ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิอาจแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และ /หรือ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิคราวใดๆ ก็ได้ โดยผู้ รับมอบฉนัทะดงักล่าวจะต้องยื่นหนงัสือมอบฉันทะ (ซึ่งท าตามแบบที่บริษัท 
และ/หรือ นายทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิก าหนด และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิพร้อมกบัหนงัสอืเชิญ
ประชมุแล้ว) ตอ่ประธานท่ีประชมุหรือบคุคลที่ประธานที่ประชมุมอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

14.4 องค์ประชมุ 

ที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องมีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ (ถ้า
มี) ซึ่งถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกันเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคญั
แสดงสทิธิที่เสนอขายหรือจดัสรรแล้วเฉพาะที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ เข้าร่วมประชมุจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ได้มีการเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง แต่จ านวนผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป ในกรณีที่การประชุม
ดงักล่าวจดัขึน้โดยบริษัท บริษัทจะจดัให้มีการประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนัแต่ไม่เกิน 14 วนั นบัแต่
วนัที่ก าหนดเป็นวนัประชุมคราวก่อนโดยปฏิบตัิตามข้อ 14.2  ซึ่งในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ 
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14.5 ประธานท่ีประชมุ 

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการรายใดรายหนึ่งของ
บริษัท หรือบุคคลที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิคดัเลือก (เรียงตามล าดบัในกรณีที่บุคคลก่อนหน้าไม่เข้าร่วมประชุม) ท า
หน้าที่เป็นประธานของที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

14.6 มตทิี่ประชมุ 

มติของที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าประชมุและมีสิทธิออกเสยีง  และให้มตินัน้มีผลผกูพนัผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดไมว่า่จะได้เข้าร่วมประชมุหรือไม่ 

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนว่ยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถืออยู ่โดย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเห็นด้วยและคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยมีจ านวนเท่ากนั ให้
ประธานท่ีประชมุมีสทิธิออกเสยีงชีข้าดเพิ่มขึน้อีก 1 เสยีง 

บริษัทจะด าเนินการแจ้งมติที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ภายในวนัประชมุหรืออยา่งช้าก่อนเปิด
ตลาดหลกัทรัพย์ช่วงเช้าของวนัท าการถดัไปนบัแตว่นัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้แจ้งต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
และนายทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ภายในระยะเวลา 15 วนันบัแตว่นัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

14.7 รายงานการประชมุ 

บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา ไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยให้ประธานที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้  ๆ เป็นผู้ ลงนามรับรองรายงานการ
ประชุม และจดัเก็บรายงานการประชุมไว้กบับริษัท  ทัง้นี ้บริษัทจะจดัสง่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตามสมควรตามที่บริษัทก าหนด 

14.8 คา่ใช้จ่ายในการประชมุ 

บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตามสมควรทัง้หมดที่เกิดขึน้ในการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทกุครัง้ 

15. ผลบังคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ข้อก าหนดสิทธินีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (ซึ่งตรงกบั
วนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ) โดยข้อก าหนดสทิธินีจ้ะใช้บงัคบั และตีความตามกฎหมายไทย 

ในกรณีที่มีข้อความใดในส่วนที่ 2 ของข้อก าหนดสิทธิขัดหรือแย้งกับข้อความในส่วนที่ 1 ของข้อก าหนดสิทธินี ้ให้
ข้อความในส่วนที่ 1 มีผลใช้บังคับ และในกรณีที่มีข้อความใด ๆ ในข้อก าหนดสิทธินีข้ัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือ
ประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับ
ใบส าคญัแสดงสทิธิแทนข้อความของข้อก าหนดสทิธินี ้ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นท่ีขดัหรือแย้งกนันัน้ 

ผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิขอรับรองวา่ จะปฏิบตัิตามรายละเอียดและเง่ือนไขของข้อก าหนดสทิธินีโ้ดยเคร่งครัด จึงได้ลง
นามไว้เป็นหลกัฐาน ณ วนัท่ี 6 มิถนุายน 2562  
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1 
Checklist warrant-RO 

ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น (“warrant”) และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) 
ต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น  

 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”)   บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ำกัด (มหำชน)  
  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษัทมหาชนจ ากดัทีม่ีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไมใ่ช่ บจ.) 
 
รำยละเอียดของ warrant   
 - ช่ือ warrant : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“HPT-W1”) 
 - วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทครัง้ที ่1 (Record 

Date) : วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562  
 - อตัราสว่นการจดัสรร : 5 หุ้นสามญัเดิม : 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ 
 - วนัท่ีจดัสรร warrant : 6 มิถนุายน 2562              - วนัสิน้สดุอาย ุwarrant : 4 มิถนุายน 2564 
 - จ านวน warrant ที่จดัสรร : 110,500,000 หนว่ย      - วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย : 4 มิถนุายน 2564 
 - ราคาทีเ่สนอขาย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท)                  - จ านวนหุ้นรองรับ : 110,500,000 หุ้น  
 - อตัราการใช้สทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 
 - ราคาใช้สทิธิ : 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) ตอ่ 1 หุ้นสามญั 
 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำม

เกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
1. ลักษณะของ warrant   
 1.1 สดัสว่นจ านวนหุ้นรองรับตอ่จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท2 เทา่กบั 

    50%  ✓ เอกสารแนบ 5  

                                                        
1  ให้ระบ ุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไมส่ามารถ apply กบักรณีของบริษัทได้ 
2  วิธีการค านวณสดัสว่นจ านวนหุ้นรองรับ :  

((จ านวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครัง้นี)้ + (จ านวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขาย 
  ในครัง้อ่ืน* ซึง่ไมร่วมหุ้นที่จดัไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    

                                          (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  ซึง่รวมจ านวนหุ้นที่จะออกใหมอ่ื่น 
ที่บริษัท จะเสนอขายควบคูก่บั warrant ในครัง้นี)้ 

* เฉพาะจ านวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อนึ่ง หากในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในครัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิใน
หลกัทรัพย์แปลงสภาพท่ีเสนอขายในครัง้อ่ืน หรือผู้ ถือหุ้นมีมติในวาระอ่ืนใดท่ีอาจท าให้จ านวนหุ้นรองรับ outstanding ท่ีจะต้องน ามาค านวณเพิ่มขึน้ เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกวา่ท่ี
ก าหนด ซึง่เป็นผลให้ต้องมีการปรับสิทธิในหลกัทรัพย์แปลงสภาพท่ีเสนอขายในครัง้อ่ืน เป็นต้น บริษัทต้องน าหุ้นรองรับท่ีอาจเพิ่มขึน้ดงักลา่วมารวมค านวณด้วย  
    ทัง้นี ้CD      = หุ้นกู้ แปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพย์แก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหมต่่อกรรมการหรือ
พนกังาน 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึง่ตอ่ไปนี ้ 
ที่ได้รับผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสอืที่ ___ลงวนัท่ี _____ 
 (1) บริษัทอยูใ่นภาวะทีม่ีความจ าเป็นต้องได้รับความชว่ยเหลอื 
ทางการเงิน 
 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัท  
 (3) กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวม  

  

 1.2 มีอายแุนน่อน ซึง่  10 ปี นบัแตว่นัท่ีออก warrant  (วนัท่ี 6 มิถนุายน 2562) 
✓ 

ข้อก าหนดสทิธิ  
สว่นท่ี 1 หน้า 2 

 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใช้สทิธิไว้อยา่งแนน่อน 
✓ 

ข้อก าหนดสทิธิ  
สว่นท่ี 1 หน้า 2 

 1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายภายใน 15 วนัก่อนวนัใช้
สทิธิ3 ✓ 

ข้อก าหนดสทิธิข้อ 
5.3.2 หน้า 9-10 

 1.5 ก าหนดให้มกีารใช้สทิธิซือ้หุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอาย ุwarrant 
✓ 

ข้อก าหนดสทิธิข้อ 
5.3.2 หน้า 9-10 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถอืหุ้น ได้แสดงข้อมลูอยา่งน้อย ดงันี ้   
 2.1 ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบั warrant เช่น 
  - ราคาหรืออตัราที่คาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใช้สทิธิ 
  - ระยะเวลาการใช้สทิธิ  
 - วนัสิน้สดุของการใช้สทิธิ  
 - เหตใุห้ต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อรองรับการปรับสทิธิ 
              - อื่น ๆ (ถ้าม)ี ระบ ุ________ 

 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

 

เอกสารแนบ 5 ของ
หนงัสอืเชิญประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 

 2.2 ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สทิธิครบถ้วน โดยได้ระบ ุ
  (1) price dilution4 
  (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

N/A - 

                                                        
3 ไมร่วมวนัใช้สิทธิ 
4  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้   
                              จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี ้
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = ก าไรสทุธิ / จ านวนหุ้น paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = ก าไรสทุธิ / (จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้ 
6  Control dilution  =                          จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี ้    
            จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี ้
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถอืหุ้น ได้แสดงข้อมลูอยา่งน้อย ดงันี ้(ถ้ามี)   
 2.3  วิธีการจดัสรร warrant  

✓ 

เอกสารแนบ 5 ของ
หนงัสอืเชิญประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 

 2.4  ข้อมลูอื่นๆ (ถ้ามี) ระบ ุ_________________________________   
3. มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้นและอำยุมติ   
 3.1 บริษัทได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอยา่งเพยีงพอ 

✓ 

รายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 
วาระท่ี 9 

 3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีที่ประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นมีมติ (ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2562) 

✓ 

รายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 
วาระท่ี 10 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งน้อย ดงันี ้   
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
 (1) อายขุอง warrant ระบ ุ2 ปี 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สทิธิซือ้หุ้น 
 (3) อตัราการใช้สทิธิ 
 (4) วิธีการใช้สทิธิของ warrant 
 (5) รายละเอยีดส าคญัอื่น (ถ้าม)ี ระบ_ุ___________ 

 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

ข้อก าหนดสทิธิสว่น
ที่ 1 หน้า 2 

 
ข้อก าหนดสทิธิข้อ 

5 หน้า 8 - 19 

 4.2 เหต ุเง่ือนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดตาม warrant 
✓ 

ข้อก าหนดสทิธิข้อ 
13 หน้า 27 - 28 

 4.3 คา่เสยีหายที่ผู้ ถือ warrant จะได้รับในกรณีที่บริษัทไมส่ามารถจดัให้มีหุ้นรองรับได้ 
ซึง่ต้องไมต่ า่กวา่สว่นตา่งระหวา่งราคาตลาดของหุ้นของบริษัทกบัราคาใช้สทิธิ ✓ 

ข้อก าหนดสทิธิข้อ 
7 หน้า 25 - 26 

 4.4 มาตรการคุ้มครองผู้ ถือ warrant  ซึง่มข้ีอก าหนดดงันี ้
(1) กรณีมีข้อก าหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ ถือ warrant ใช้สทิธิก่อนก าหนด 
 บริษัทรับรองวา่ข้อก าหนดดงักลา่ว 

(ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตแุหง่การเรียกให้ใช้สทิธิก่อนก าหนดดงักลา่ว
ต้องอ้างอิงเหตกุารณ์หรือการกระท าที่ไมอ่ยูใ่นอ านาจควบคมุของบคุคลใดๆ 

(ข) ก าหนดให้บริษัท ต้องเรียกให้มีการใช้สทิธิเมื่อมเีหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ 
(ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซึง่ท าให้ผู้ ถือ warrant ในทอดตอ่ๆ ไปทราบถึงข้อก าหนด

ดงักลา่ว 

✓ 

ข้อก าหนดสทิธิข้อ 
5.4.16 หน้า 19 (ไม่
มีข้อก าหนดให้

บริษัทสามารถเรียก
ให้ผู้ ถือ Warrant 
ใช้สทิธิก่อน
ก าหนด) 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งน้อย ดงันี ้(ตอ่)   
 4.4 มาตรการคุ้มครองผู้ ถือ warrant  ซึง่มข้ีอก าหนดดงันี ้(ตอ่) 
(2) ก าหนดเหตแุละเง่ือนไขในการปรับสทิธิในกรณีดงัตอ่ไปนีพ้ร้อมกบัระบวุิธีการค านวณ 

(ก) เมื่อมกีารเปลีย่นแปลง par value หุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น
หรือแบง่แยกหุ้น 

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาที่ต ่ากวา่ราคาตลาด7 
 
(ค) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาทีต่ ่ากวา่ราคาตลาด7 

 

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 
(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 
 
(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท าให้ผลประโยชน์ตอบแทน

ใดๆ ที่ผู้ ถือ warrant จะได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิด้อยไปกวา่เดมิ 
 

กรณีการปรับสทิธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบสุว่นลดจากราคาตลาด พร้อมกบั
วิธีการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อก าหนดสทิธิแล้ว 

ทัง้นี ้หากบริษัทจะไมด่ าเนินการปรับสทิธิเมื่อเกิดเหตกุารณ์ตาม (ก)-(ฉ) บริษัทได้รับ
ผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนงัสอืที่______ ลงวนัท่ี ______________ 

 
✓ 

ข้อ 6.1 หน้า 
19 - 20 

ข้อ 6.2 หน้า 
20 - 21 

ข้อ 6.3 หน้า 
21 - 22 

ข้อ 6.4 หน้า 
23 

ข้อ 6.5 หน้า 
23 - 24 

ข้อ 6.6 หน้า 
24 
 
 
 
 

 
ข้อก าหนดสทิธิ 

ข้อ 6  
หน้า 19 - 24 

5. กำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรเสนอขำย warrant   
 5.1 บริษัทระบไุว้ในการเสนอขาย warrant วา่ จะปรับสทิธิโดยวิธีใดวิธีหนึง่ดงันี ้
  (1) ปรับราคาและอตัราการใช้สทิธิ หรือ 
  (2) ปรับราคาใช้สทิธิ ควบคูก่บัการออก warrant ใหมท่ดแทนการปรับอตัราการใช้สทิธิ 
 ทัง้นี ้หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุตัใิห้
ออกหุ้นรองรับการปรับสทิธินัน้อยา่งเพียงพอตอ่ส านกังานก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือวา่
บริษัทได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

✓ 

ข้อก าหนดสทิธิ 
ข้อ 6.7 - 6.10 
หน้า 24 - 25 

 

 5.2 บริษัทระบไุว้ในการเสนอขาย warrant วา่จะไมข่ยายอาย ุwarrant และไมแ่ก้ไข
เปลีย่นแปลงราคาและอตัราการใช้สทิธิ เว้นแตจ่ะเป็นการปรับสทิธิตามทีก่ าหนดในข้อ 3.3 ใน
ข้อก าหนดสทิธิ  

✓ 
ข้อก าหนดสทิธิ
ข้อ 13.4 หน้า 

28 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7  คือ การเสนอขายหลกัทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต ่ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามหมายเหต ุ1  
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6 
หมำยเหตุ 1 
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในรำคำต ่ำ หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพย์ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้  
  1. การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาต ่า หมายถงึ การเสนอขายหุ้น โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีสว่นลด
จากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  2. การเสนอขาย warrant ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 
1 ให้มีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  3. การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย CD โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 
ให้มีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
 

1. กำรค ำนวณรำคำเสนอขำย 

1.1 กรณีเสนอขายหุ้น ให้ใช้ราคาเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุ 
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้น 

  1.3  กรณีเสนอขายหุ้นควบคูไ่ปกบัใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้น ให้ค านวณดงันี ้
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทัง้นี ้โดยที่ 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุ้น 
  Qs  =  จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายควบคูไ่ปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จ านวน warrant ที่เสนอขายควบคูไ่ปกบัหุ้น 
  Ep  =  ราคาใช้สทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นตาม warrant 
  Qx  =  จ านวนหุ้นท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หารด้วยอตัราแปลงสภาพ 
 

2. กำรค ำนวณรำคำตลำด ให้ใช้ราคาหนึง่ราคาใดดงัตอ่ไปนี ้  
  2.1 รำคำตลำดถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักของหุ้นย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั แตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการ
ติดตอ่กนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาที่น ามาถวัเฉลีย่สามารถใช้ราคาปิดหรือราคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุ้นในแตล่ะวนัก็ได้ 
  (2) วันก ำหนดรำคำเสนอขำย ให้เป็นวนัใดวนัหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมตใิห้เสนอวาระตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขาย warrant และ
หุ้นรองรับในราคาต า่  

 (ข) วนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมมีติอนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาต า่ 
  (ค) วนัแรกที่เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุ 
  (ง) วนัท่ีผู้ลงทนุมีสทิธิซือ้หุ้นตาม warrant  
   ทัง้นี ้หากไมใ่ช้ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบคุวามเหมาะสมและเหตผุลของ
การไมเ่ลอืกใช้ราคาตลาดดงักลา่วให้ชดัเจนด้วย 
 2.2 ราคาที่ก าหนดโดยผา่นการวเิคราะห์เปรียบเทยีบกบัความต้องการซือ้และความต้องการขายหุ้นท่ีออกใหมข่อง
บริษัท เช่น การส ารวจความต้องการซือ้หลกัทรัพย์ (book building) เป็นต้น  
  2.3  ราคายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือที่ส านกังานให้ความเห็นชอบ  ทัง้นี ้ให้
เปิดเผยสมมติฐานส าคญัที่ใช้ประกอบการค านวณราคาตลาดให้เพียงพอและชดัเจนด้วย 
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เอกสำรที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น (“warrant”) 
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถอืหุ้น 

 
เอกสำรที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist มี/ไมม่ี หมายเหต ุ

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ 
-มี- 

เอกสารแนบ 1 
แบบ 81-1 

2. หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีขออนมุตัิให้ออกและเสนอขาย 
warrant และหุ้นรองรับ -มี- 

เอกสารแนบ 2  
หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2562 

3. มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุตัใิห้ออกและเสนอขาย warrant  
 และหุ้นรองรับ -มี- 

เอกสารแนบ 3  
รายงานการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

4. ข้อก าหนดสทิธิ warrant -มี- เอกสารแนบ 4 
5. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ -มี- เอกสารแนบ 5 
6. รายละเอียดการค านวณ dilution effect -มี- เอกสารแนบ 5 
7. หนงัสอืส านกังานแจ้งการผอ่นผนัการออก warrant ในสดัสว่น 
 ที่มากกวา่ 50% (ถ้ามี) 

-ไมม่ี-  

8. หนงัสอืส านกังานแจ้งการผอ่นผนัให้บริษัทไมต้่องด าเนินการ 
 ปรับสทิธิเมื่อเกิดเหตกุารณ์ตามทีป่ระกาศก าหนด (ถ้ามี) 

-ไมม่ี-  

 
หมายเหต ุ   
(1) เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองความถกูต้องของเอกสารทกุหน้า 
พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขาย 
(มาตรา 64 แหง่ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ และประกาศวา่ด้วยการยกเว้นการยื่นแบบ filing) 
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แบบ 81-1 
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ 

 
1. ลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์ 
   ตอ่บคุคลในวงจ ากดั 
   ตอ่ประชาชนทัว่ไป 
   ตอ่กรรมการหรือพนกังานในประเทศ 
   ตอ่กรรมการหรือพนกังานของบริษัทตา่งประเทศ 
   ตอ่ผู้ ถือหุ้น 
 
2. เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท 
   หุ้น   ใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้น 
   หุ้นกู้    ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  
   หุ้นกู้แปลงสภาพ   หุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 
     หุ้นกู้ รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  
     อื่นๆ        
 
3. ข้อมูลทั่วไป 

3.1 ช่ือผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์    บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน)  
3.2 ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์    บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน)  
3.3 ช่ือที่ปรึกษาทางการเงิน    บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั   
3.4 วนัท่ีได้รับอนญุาตให้เสนอขายหลกัทรัพย์    -ไมม่ี-     
3.5 วนัท่ียื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสอืชีช้วน    
  -ไมม่ี-          
3.6 วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสอืชีช้วนมีผลใช้บงัคบั   
  -ไมม่ี-          
3.7 วนัท่ีแก้ไขข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสอืชีช้วน 

ครัง้หลงัสดุ (เฉพาะกรณีทีม่ีการเสนอขายหลกัทรัพย์หลายครัง้)   -ไมม่ี-   
3.8 วนัท่ีผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัใิห้ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์   วนัท่ี 27 เมษายน 2562   
3.9 ระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงินคา่ซือ้หลกัทรัพย์    -ไมม่ี-    
3.10  ช่ือผู้ รับช่วงซือ้หลกัทรัพย์    -ไมม่ี-       
3.11  วนัท่ีรายงานผลการขายหลกัทรัพย์แปลงสภาพ    -ไมม่ี-    

เอกสารแนบ 1 
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ข้อมูลเกี่ยวกับสาระส าคัญของหลกัทรัพย์ 
4.1 กรณีเสนอขายหุ้น 

4.1.1 ประเภทหุ้นที่เสนอขาย 
❑ หุ้นสามญั 
❑ หุ้นบริุมสทิธิ 

4.1.2 จ านวนหุ้นทีเ่สนอขาย   -ไมม่ี-      
4.1.3 มลูคา่หุ้นที่ตราไว้     -ไมม่ี-      
4.1.4 ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย   -ไมม่ี-       
4.1.5 มลูคา่การเสนอขายทัง้หมด   -ไมม่ี-      

4.2 กรณีเสนอขายหุ้นกู้  
4.2.1 ช่ือเฉพาะของหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย   -ไมม่ี-      
4.2.2 ลกัษณะของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

❑ หุ้นกู้ ไมม่ีประกนั 
❑ หุ้นกู้มีประกนั  หลกัประกนั คือ       
❑ หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 
❑ หุ้นกู้แปลงสภาพ 
❑ หุ้นกู้ ไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
❑ หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้    ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  คือ       
❑ หุ้นกู้แปลงสภาพ  

 อตัราการแปลงสภาพ         
 ราคาการแปลงสภาพ         
 ระยะเวลาการใช้สทิธิแปลงสภาพ       

❑ หุ้นกู้ที่เสนอขายได้หลายครัง้ 
 วงเงินรวมที่ได้รับอนญุาต        
 วงเงินท่ีเสนอขายในครัง้นี ้       

4.2.3 จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย    -ไมม่ี-      
4.2.4 มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย    -ไมม่ี-      
4.2.5 ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย    -ไมม่ี-      
4.2.6 มลูคา่การเสนอขายทัง้หมด    -ไมม่ี-      
4.2.7 อาย ุ     -ไมม่ี-      
4.2.8 วนัท่ีออก     -ไมม่ี-      
4.2.9 วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน    -ไมม่ี-      
4.2.10 ราคาแปลงสภาพ     -ไมม่ี-      
4.2.11 จ านวนหุ้นท่ีจดัไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพ    -ไมม่ี-   
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4.2.12 ระยะเวลาใช้สทิธิแปลงสภาพ    -ไมม่ี-     
4.2.13 ระยะเวลาช าระหนี ้                      -ไมม่ี-                                      
4.2.14 อตัราดอกเบีย้ / ผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี)   -ไมม่ี-     
4.2.15 อนัดบัความนา่เช่ือถือที่ได้รับ                           -ไมม่ี-                                  

จดัอนัดบัความนา่เช่ือถือโดย   -ไมม่ี-  เมื่อวนัท่ี       -ไมม่ี-  
4.3 กรณีเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น/หุ้นกู้  

4.3.1 หลกัทรัพย์ที่รองรับการใช้สทิธิ 
 หุ้น 
❑ หุ้นกู้  

4.3.2 สทิธิในการซือ้หุ้น/หุ้นกู้ตอ่หนว่ย  จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) ในอตัราสว่น 5 หุ้นสามญัเดิม  : 1 ใบส าคญัแสดง
สทิธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้)   

4.3.3 จ านวนทีเ่สนอขาย   110,498,564 หนว่ย     
4.3.4 มลูคา่ที่ตราไว้                  0.25  บาท     
4.3.5 ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย    0.00  บาท     
4.3.6 มลูคา่การเสนอขายทัง้หมด    0.00  บาท     
4.3.7 อาย ุ   2 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ    
4.3.8 วนัท่ีออก    6 มิถนุายน 2562     
4.3.9 วนัท่ีครบก าหนด    4 มิถนุายน 2564 (เนื่องจากวนัท่ี 5 มิถนุายน 2564 เป็นวนัหยดุ

ท าการ จงึเลือ่นเป็นวนัท าการก่อนหน้า)    
4.3.10 อตัราการใช้สทิธิซือ้หุ้น   ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 1 หนว่ย 

มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น (อาจเปลีย่นแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 
4.3.11 ราคาใช้สทิธิหนว่ยละ   0.50 บาท (อาจเปลีย่นแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 
4.3.12 จ านวนหุ้นท่ีจดัไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิซือ้หุ้น   110,500,000 หุ้น    
4.3.13 ระยะเวลาใช้สทิธิซือ้หุ้น   ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง

สิทธิในการซือ้หุ้ นรองรับของบริษัทได้ในวันท าการสุดท้ายของเดือนธันวาคมและเดือน
มิถนุายน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ("วนัก าหนดการใช้สิทธิ") โดยวนัก าหนดการใช้
สิทธิ ได้แก่ วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 วนัที่ 30 ธันวาคม 2563 และ
ก าหนดวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ คือวนัที่ 4 มิถนุายน 
2564 (ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดท าการ ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ
ดงักล่าว เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าว ) (เนื่องจากวนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และวนัที่ 5 มิถุนายน 2564 เป็นวนัหยดุท าการ จึง
เลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิเป็นวนัท าการก่อนหน้า) 

4.3.14 หลกัทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขายพร้อมใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้น/หุ้นกู้  (ถ้าม)ี  -ไมม่-ี 
4.4 กรณีเสนอขายพนัธบตัร 
 4.4.1  ช่ือเฉพาะของพนัธบตัร    -ไมม่ี-      
 4.4.2   จ านวนพนัธบตัรที่เสนอขาย    -ไมม่ี-      
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 4.4.3   มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย    -ไมม่ี-      
 4.4.4   ราคาทีเ่สนอขายตอ่หนว่ย    -ไมม่ี-      
 4.4.5   มลูคา่การเสนอขายทัง้หมด    -ไมม่ี-      
 4.4.6   อตัราดอกเบีย้ /หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ถ้าม)ี  -ไมม่ี-    
 4.4.7   อาย ุ     -ไมม่ี-      

4.4.8 วนัท่ีออก      -ไมม่ี-      
4.4.9 วนัท่ีครบก าหนด     -ไมม่ี-      
4.4.10 ระยะเวลาช าระหนี ้       -ไมม่ี-                                                      
4.4.11 อนัดบัความนา่เช่ือถือที่ได้รับ                -ไมม่ี-                                                  

 จดัอนัดบัความนา่เช่ือถือโดย   -ไมม่ี-  เมื่อวนัท่ี  -ไมม่ี-    
4.4.12 หลกัประกนั  (ถ้ามี)    -ไมม่ี-       

4.5 กรณีที่มีการจดัสรรหุ้นเกินจ านวน (Greenshoe Option) 
 4.5.1 ช่ือผู้จดัหาหุ้นสว่นเกิน    -ไมม่ี-      
 4.5.2 จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเกิน    -ไมม่ี-     
 4.5.3 ช่ือผู้ให้สทิธิซือ้หุ้น (option)    -ไมม่ี-      
 4.5.4 จ านวนหุ้นท่ีเกิดจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นตาม 4.5.3   -ไมม่ี-     
 4.5.5 จ านวนหุ้นท่ีผู้จดัหาหุ้นสว่นเกินซือ้จากตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อการสง่มอบ   -ไมม่ี-  
 4.5.6 ระยะเวลาในการจดัหาหุ้นสว่นเกินเพื่อสง่มอบแก่ผู้ให้ยืมหรือผู้ลงทนุตัง้แตว่นัท่ี  -ไมม่-ี  
 ถึงวนัท่ี    -ไมม่ี-        
หมายเหต ุ หากผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์เป็นบุคคลเดียวกบัผู้ ให้สิทธิซือ้หุ้น ให้รายงานข้อมลูตาม 4.5.4 ถงึ 4.5.6 ด้วย 
 

5. ผลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
5.1 กรณีทัว่ไป 

5.1.1 ผลการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

ประเภทผู้ลงทุน 

ผลการจัดสรร  
 

หมายเหตุ 

จ านวน 
ผู้จองซือ้

หลักทรัพย์ที่ได้รับ
การจัดสรร (ราย) 

จ านวน
หลักทรัพย์ที่
ได้รับการ
จัดสรร 

จ านวนหลักทรัพย์ที่ได้รับ 
การจัดสรรคิดเป็นร้อยละ 
ของจ านวนหลักทรัพย์ 
ที่เสนอขายทัง้หมด (%) 

1. ผู้ลงทุนสัญชาตไิทย 
 - ผู้ลงทนุสถาบนั 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
 

 - นิติบคุคล 4 221,113 0.20%  
 - บคุคลธรรมดา 1,651 110,277,451 99.80%  
2. ผู้ลงทุนต่างประเทศ 
 - ผู้ลงทนุสถาบนั 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 

 - นิติบคุคล -- -- --  
 - บคุคลธรรมดา -- -- --  
รวม 1,655 110,498,564 100%  



หน้าที่ 5 จาก 7 

5.1.2 รายช่ือผู้ที่ได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ในจ านวนที่สงูที่สดุยี่สบิอนัดบัแรก 

ล าดั
บที่ 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล/ผู้ลงทุนสถาบัน 

ชื่อ-นามสกุล 

จ านวน
หลักทรัพย์ที่
ได้รับการ
จัดสรร 

คิดเป็น
ร้อยละของ
การเสนอ
ขาย (%) 

ชื่อ 

จ านวน
หลักทรัพย์ที่
ได้รับการ
จัดสรร 

คิดเป็น
ร้อยละของ
การเสนอ
ขาย (%) 

1 นางวรรณี เชาว์กิตติโสภณ  41,053,597  37.15% บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จดักดั  199,800  0.18% 

2 นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ  24,599,000  22.26% บริษัท ซี.เอส.เอ็น.แอนด์ 
แอสโซซิเอท จดักดั 

 21,250  0.02% 

3 น.ส.นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ  8,389,500  7.59% บริษัท เดียร์แมนชัน่ จ ากดั  42  0.00% 
4 นายอนชุา แสงเจริญวนากลุ  5,300,386  4.80%    
5 นางทองใบ รวยถาวรกิจ  4,267,000  3.86%    
6 นายนิพทัธ์ เชาว์กิตติโสภณ  4,122,500  3.73%    
7 นางวรนชุ บรูณจินดารัตน์  2,567,000  2.32%    
8 น.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์  598,400  0.54%    
9 นายสริุนทร์ บรูณพงศ์วฒันะ  590,877  0.53%    
10 นายสรุเชษฐ์ พงศ์จินดามณี  567,098  0.51%    
11 น.ส.ณฐิัตา บญุประเสริฐ  349,137  0.32%    
12 นางกาญจนา อศัวชยัชิต  312,375  0.28%    
13 นายววิฒัน์ จิตปรีดากร  312,013  0.28%    
14 นางจนัทนา ตัง้เฉลมิกลุ  276,250  0.25%    
15 นายเลศิศกัดิ์ เจริญสาธิต  269,875  0.24%    
16 นางฐิติรัตน์ ธีรธวชักลุ  263,500  0.24%    
17 นายวฒันา แปน้อย  237,341  0.21%    
18 นายสรุศกัดิ์ บิลลา่เต๊ะ  233,750  0.21%    
19 นายสงวนเกียรติ อภิชยัธีรกลุ  218,875  0.20%    
20 นายชาตวิฒุิ เจริญสาธิต  217,600  0.20%    

รวม  94,746,074 85.74% รวม  221,092  0.20% 
หมายเหต ุ - หากผู้ที่ได้รับการจดัสรรในแตล่ะอนัดบัมีจ านวนหลายรายให้เปิดเผยรายชื่อทัง้หมด 
 - รายชื่อผู้ที่ได้รับการจดัสรรที่เป็นนิติบคุคล/ผู้ลงทนุสถาบนั ไมร่วมถึงผู้จดัจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 6 จาก 7 

5.1.3 การจดัสรรหลกัทรัพย์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ บริษัทใน
เครือ และผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว (เฉพาะกรณีการเสนอขายหลกัทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้น
กู้แปลงสภาพ และใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นโดยบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์) 
1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ บริษัทในเครือ และผู้ที่เก่ียวข้องของ

บคุคลดงักลา่วของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งหรือ
ความสัมพนัธ์ 

จ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

% ของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จด
ทะเบียนในครัง้นี ้

1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถงึผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มคีวามสัมพันธ์ 
1.1 นางวรรณี เชาว์กิตติโสภณ กรรมการ  41,053,597  37.15% 
1.2 นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการ  24,599,000  22.26% 
1.3 น.ส.นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการ  8,389,500  7.59% 
1.4 นางทองใบ รวยถาวรกิจ มารดาของกรรมการ  4,267,000  3.86% 
1.5 นายนิพทัธ์ เชาว์กิตติโสภณ บตุรของกรรมการ  4,122,500  3.73% 
1.6 นางวรนชุ บรูณจินดารัตน์ กรรมการ  2,567,000  2.32% 
1.7 นายสริิชยั บรูณจินดารัตน์ คูส่มรสของกรรมการ  108,162  0.10% 
1.8 นางวนดิา ศรีกนัใจ  212 ผู้บริหาร 212 0.00% 

รวม   85,106,971 77.01% 
 

2) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ บริษัทในเครือ และผู้ที่เก่ียวข้องของ
บคุคลดงักลา่วของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ 

    -ไมม่ี- 
3) จ านวนเงินสทุธิที่ผู้ เสนอขายได้รับจากการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

        จ านวนเงินท่ีผู้ เสนอขายได้รับจากการเสนอขายหลกัทรัพย์หลงัหกัคา่ใช้จ่ายในการจดัจ าหนา่ย 
         จดัพิมพ์หนงัสอืชีช้วน คา่ที่ปรึกษาทางการเงิน และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ จนถึงวนัท่ียื่นรายงานนี ้
    -ไมม่ี- 

4) ผลการจดัจ าหนา่ยของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ 
    -ไมม่ี- 

5.2 กรณีการเสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่
ออกใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังาน 
5.2.1 ผลการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

  -ไมม่ี- 
5.2.2 รายช่ือกรรมการ และพนกังานรายที่ได้รับการจดัสรรมากกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวน 

                        หลกัทรัพย์ที่เสนอขายทัง้หมด 
  -ไมม่ี- 

5.2.3 รายช่ือบคุคลท่ีได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ที่เหลอืจากการจองซือ้จ านวนหลกัทรัพย์ทีเ่หลอื 
                        จากการจองซือ้   
  -ไมม่ี- 
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เอกสารแนบการค านวณหุ้นรองรับ และ Dilution Effect 

รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ 

จ านวนหุ้นท่ีรองรับ HPT–W1 ที่เสนอขายในครัง้นี ้  =  110,498,564 หุ้น 

(อ้างอิงตามจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้จดัสรรจริง จากวนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับใบส าคญัแสดงสทิธิ) 

อตัราการใช้สทิธิ      =  1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิตอ่ 1 หุ้นสามญั 

จ านวนหุ้นสามญัที่ช าระแล้ว ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุตัิ HPT–W1 =  552,499,323 หุ้น 
ซึง่รวมจ านวนหุ้นปันผลที่จ่ายเมือ่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 (32,499,323 หุ้น)    

สดัสว่นหุ้นรับรอง       =       110,498,564  x 100 

      552,499,323  
        =   20.00% 
รายละเอียดการค านวณ Dilution Effect 
ตารางสรุปผลกระทบ Dilution Effect 

ผลกระทบ % dilution effect 
ผลกระทบตอ่สทิธิในการออกเสยีง (Control Dilution Effect) 16.67% 
ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution Effect) 16.67% 
ผลกระทบตอ่ราคาของหุ้น (Price Dilution Effect) 8.63% 

 

• ผลกระทบตอ่สทิธิในการออกเสยีง (Control Dilution Effect) หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญั
แสดงสทิธิโดยบคุคลอื่นที่ไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จ านวน จะท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเทา่กบัร้อย
ละ 16.67 โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้

Control Dilution  =                      จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้                       
จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว** + จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้

                            =                   110,498,564 หุ้น                             
                                              (552,499,323 หุ้น + 110,498,564  หุ้น) 

=   16.67% 
  

**ในกรณีนีจ้ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วค านวณจากจ านวนหุ้นก่อนผลกระทบ ซึง่เป็นจ านวนหุ้นท่ีรวมกบัจ านวนหุ้นปัน

ผลแล้ว 

• ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution Effect) ในกรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทัง้จ านวน 110,498,564  หน่วย จะมีผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ลดลงเท่ากบัร้อยละ 16.67 โดย
ก าไรสุทธิที่ใช้ในการค านวณ คือ ก าไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลัง สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 
18,994,084 บาท 

เอกสารแนบ 5 
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โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้
 

Earnings dilution  =  (EPS ก่อนการเสนอขาย – EPS หลงัการเสนอขาย) 
EPS ก่อนการเสนอขาย 

EPSก่อนการเสนอขาย =           ก าไรสทุธิ  
      จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว** 
=     18,994,084 บาท 
       552,499,323 หุ้น 
= 0.0344 บาทตอ่หุ้น 
 

EPSหลงัการเสนอขาย =              ก าไรสทุธิ 
      (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว**+ จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี)้ 
=              18,994,084 บาท 
       552,499,323 หุ้น + 110,498,564 หุ้น 
=     0.0286 บาทตอ่หุ้น 
 

EPS Dilution  =     0.0344 บาทตอ่หุ้น – 0.0286 บาทตอ่หุ้น 
                        0.0344 บาทตอ่หุ้น 
=     16.67% 

**ในกรณีนีจ้ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วค านวณจากจ านวนหุ้นก่อนผลกระทบ ซึง่เป็นจ านวนหุ้นท่ีรวมกบัจ านวนหุ้นปัน
ผลแล้ว 
 

• ผลกระทบตอ่ราคาของหุ้น (Price Dilution Effect) หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้
จ านวน 110,498,564 หนว่ย จะมีผลกระทบตอ่ราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลงเทา่กบัร้อยละ 8.63 บน
สมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่ 1.0364 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วง
น า้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 26 
กมุภาพนัธ์ 2562 (ระหวา่งวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2562 ถงึ 25 กมุภาพนัธ์ 2562) (ข้อมลูจาก SETSMART)  
โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

Price dilution    =        ราคาตลาด – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 
                                                                                             ราคาตลาด 
 
*ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = 
(ราคาตลาด x จ านวนหุ้นช าระแล้ว) + (ราคาใช้สทิธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 
                      (จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 
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ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  = (1.0364 บาท x 552,499,323 หุ้น) + (0.50 บาท x 110,498,564 หุ้น) 
                                                               (552,499,323 หุ้น + 110,498,564 หุ้น) 
 

          =   0.9470 บาท 
 

 Price dilution              =   1.0364 บาท – 0.9470 บาท              
                                                   1.0364 บาท 
                                    =   8.63% 
   




