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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล  าดบัท่ี 7 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของ 

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที่ 1 (DOD-W1) 

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (“DOD-W1”) ออกโดยบริษทั ดี
โอดี ไบโอเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”หรือ"ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ") ตามมติที่ประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้น ปี 2562 เม่ือ
วนัที่ 30 เมษายน 2562 เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วนหุ้นสามญั 
2.25 หุน้ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งน้ี หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเกิดข้ึนจากการค านวณให้ปัดเศษดงักล่าวท้ิง โดย
มีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0.10 บาท (สิบสตางค)์ และราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ 15.75 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณี
มีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ DOD-W1 จะไดรั้บสิทธิตามที่ไดก้  าหนดไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิ โดยผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและ
ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ DOD-W1 จะตอ้งผูกพนัตามขอ้ก  าหนดสิทธิน้ีทุกประการ และใหถ้ือว่าผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ      DOD-
W1 ไดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้ก  าหนดต่าง ๆ ในขอ้ก  าหนดสิทธิเป็นอยา่งดีทุกประการแลว้ ทั้งน้ี ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิจะจัดให้
มีการเก็บรักษาส าเนาขอ้ก  าหนดสิทธิไว ้ณ ส านักงานใหญ่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ DOD-
W1 ขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก  าหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลาท าการของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ค ำจ ำกัดควำม 

ค าและข้อความต่างๆที่ใช้อยู่ในข้อก าหนดสิทธิ ให้มคีวามหมายดงัต่อไปนี ้

 “ข้อก ำหนดสิทธิ” หมายถึง ข้อก  าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู ้ออกใบส าคัญแสดง
สิทธิและผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิ DOD-W1 
ฉบบัน้ี (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

“บริษัท” หรือ“ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง บริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จ ากดั (มหาชน) 

“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ DOD-W1” หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั ดีโอดี ไบโอ
เทค จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ชนิดระบุช่ือผู ้ถือและโอน
เปลี่ยนมือได ้ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้สามญัเดิมของบริษทั 

“ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อใชแ้ทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จ ากดั (มหาชน) 
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“ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ DOD-W1” หมายถึง ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ DOD-W1 และให้รวมถึงผู ้
ทรงสิทธิในใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ DOD-W1 (แลว้แต่กรณี) 

“นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

“วันที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง วนัที่ 8 กรกฎาคม 2562 

“วันใช้สิทธิ” หมายถึง วนัที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ DOD-W1 สามารถใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นสามัญของบริษัทได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 ของ
ขอ้ก  าหนดสิทธิ 

“วันท ำกำร” 

 

หมายถึง วนัที่ธนาคารพาณิชยเ์ปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงไม่ใช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์หรือวนัอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์

“ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ” หมายถึง ระยะเวลาที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ DOD-W1 ซ่ึงประสงคจ์ะ
ใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของผู ้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิตาม
รายละเอียดที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2.2 

“วันใช้สิทธิคร้ังแรก” ใหมี้ความหมายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ที่ 1.2.1 ของขอ้ก  าหนดสิทธิ 

“วันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย” ใหมี้ความหมายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ที่ 1.2.1 ของขอ้ก  าหนดสิทธิ 

“ประกำศ ทจ.34/2551” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เร่ืองการ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
ที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที่ 
15 ธนัวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

“ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.” หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์

“ตลำดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

“สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง  สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซ่ึงบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ DOD-W1 และผูถ้ือใบส าคญั
แสดงสิทธิ DOD-W1 เช่น ช่ือและที่อยู่ของผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
DOD-W1 การโอน การจ าน า การอายดั การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
DOD-W1 ใบใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดในกฎหมายว่าด้ว ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และประกาศของคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของส านักงาน
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คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวขอ้ง 

“สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง  สิทธิทั้ งปวงในใบส าคัญแสดงสิทธิ  DOD-W1 ภายใต้
ขอ้ก  าหนดสิทธิน้ีและ/หรือภายใตก้ฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง (ถา้มี) อนัรวมถึง 
(แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ DOD-W1 

1. รำยละเอียดเก่ียวกับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 บริษทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวนไม่เกิน 182,222,222 หน่วย จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม ในอตัราส่วน 2.25 หุน้สามญั
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีหากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเกิดข้ึนจากการค านวณให้ปัดเศษดงักล่าวท้ิง โดยมี
รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายดงัต่อไปน้ี 

1.1 ลักษณะส ำคญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทั  ดีโอดี ไบโอเทค จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยูข่องผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ เลขที่ 111 หมู่ 2 ต าบลท่าจีน อ  าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร                      
เบอร์โทรศพัท0์-3444-6333, 0-3444-6444  เบอร์โทรสาร0-3444-0373 

ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ากัด 
(มหาชน)(“บริษทั”) คร้ังท่ี 1 (DOD-W1) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัชนิดระบุช่ือผูถ้ือและสามารถ
เปลี่ยนมือได ้

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออก ไม่เกิน 182,222,222 หน่วย 

จ านวนหุน้สามญัที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 

182,222,222 หุน้ (มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 

สัดส่วนจ านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิต่อจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

= (182,222,222 หุน้ / 410,000,000 หุน้) * 100 

= ร้อยละ 44.44 

วิธีการเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 .25 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือใบส าคญัแสดง
สิทธิ (Record Date) ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 

ทั้งน้ีหากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเกิดข้ึนจากการค านวณใหปั้ดเศษดงักล่าว
ท้ิง และในกรณีท่ีมีใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 
(DOD-W1) เหลือจากการจองซ้ือของผูถ้ือหุ้นเดิมตามสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ให้
จดัสรรและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 
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(DOD-W1) ท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือและช าระ
เงินค่าใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ที่
จองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนในราคาเสนอขายท่ีเท่ากัน โดยมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู ้พิจารณาจัดสรรและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ที่เหลือ
ดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือและช าระเงินค่าใบส าคญัแสดงสิทธิใน
การซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตน
ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัน้ี 

(ก) ในกรณีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 
(DOD-W1) ท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนมีจ านวนมากกว่า
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 1   
(DOD-W1) ส่วนท่ีเหลือดงักล่าว ใหจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดงักล่าวให้แกผู่ถ้ือ
หุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท
คร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามญั
เดิมของผูถ้ือหุ้นท่ีไดจ้องซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามัญของ
บริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) 
ดงักล่าวใหด้  าเนินการไปจนกระทัง่ไม่มีใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้น
สามัญของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เหลือจากการจัดสรร ตามที่
คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งน้ี
บริษทัจะคืนเงินค่าจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ส าหรับส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรเพิ่มเติมของ
ผูถ้ือหุน้เดิมดงักล่าวขา้งตน้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีปิด
รับการจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 
(DOD-W1) 

(ข) ในกรณีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 
(DOD-W1) ท่ีผูถ้ือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนมีจ านวนน้อยกว่า
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ัง ท่ี 1     
(DOD-W1) ส่วนท่ีเหลือดงักล่าว ใหจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือ
หุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษัทคร้ัง
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ที่ 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิและช าระเงินค่าจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวทุกราย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วนัที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

8 กรกฎาคม 2562 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษทั (เวน้แต่จะมีการปรับ
อตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะเท่ากบั 15.75 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่จะ
มีการปรับราคาใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ระยะเวลาและก าหนดการใชสิ้ทธิ เป็นไปตามที่ระบุในขอ้ 1.2 

วนัส้ินสุดของใบส าคญัแสดงสิทธิ 7 กรกฎาคม 2564 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ีเขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัที่เกิดจากการใช้
สิทธิ 

บริษทัจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขายในคร้ังน้ีเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

วิธีการและเง่ือนไขการใชสิ้ทธิ เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2 

ผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้ เป็นไปตามที่ระบุในเอกสารแนบทา้ย 

   

1.2 กำรใช้สิทธิและเง่ือนไขกำรใช้สิทธิ 

1.2.1 วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิฯสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิในแต่ละปี โดยเร่ิมตน้การใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือ วนัศุกร์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 และวนัใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ยตรงกบัวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงตรงกบัวนัที่ 7 กรกฎาคม 2564 (“กำร
ใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย”)   

ในกรณีท่ีวนัก  าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษทัใหเ้ลื่อนวนัก  าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังเป็นวนัท า
การก่อนหน้าวนัก  าหนดใชสิ้ทธิดงักล่าวซ่ีงคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัหรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและ/หรือบุคคลที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดวัน
ก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
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1.2.2 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั จะตอ้งแจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนก าหนดใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง (“ระยะเวลากการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ”) 
ยกเวน้การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยใหมี้ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนวนั
ก  าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย (ต่อไปน้ีเรียกว่า “ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย”) 

บริษทัจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะมีการปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนครบก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยและตลาดหลกัทรัพยจ์ะท าการข้ึน
เคร่ืองหมายหา้มการซ้ือขายชัว่คราว (SP) ล่วงหนา้ 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่
วนัปิดสมุดทะเบียนดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุของบริษทัใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการก่อนหนา้ 

การแจง้ข่าวเกี่ยวกบัการใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิ และระยะเวลาการ
แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ บริษทัจะแจง้รายละเอียดดงักล่าวอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ ในระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์ (SET Portal) ส าหรับวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัจะแจง้รายละเอียดดงักล่าวไม่
นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์ (SET Portal) และส่งรายละเอียดใหก้บัผูถ้ือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิตามรายช่ือท่ีปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนคร้ังสุดท้ายทาง
ไปรษณียล์งทะเบียน 

1.2.3 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2009-9999 
โทรสาร 0-2009-9991 
เวบ็ไซต:์ www.set.or.th/tsd 
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงในสมุดทะเบียน

จะต้องประกอบด้วย ช่ือและนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ  ที่ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพยจ์ะก าหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนัจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลที่
ถูกตอ้ง ดงันั้น ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ท่ีในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึก
สมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง 

บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้แก่ผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์ (SET Portal) โดยเร็วและแจง้ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 
15 วัน รวมทั้ งบริษัทจะด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนดว้ย 

1.2.4 วิธีกำรและสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ 

(1) สถานที่ติดต่อในการใชสิ้ทธิ   
บริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จ ากดั (มหาชน) 
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ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี 111 หมู่ 2 ต  าบลท่าจีน อ  าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 
โทรศพัท ์0-3444-6333, 0-3444-6444 
โทรสาร   0-3444-0373 
เวลา 8.30 – 16.30 น. 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ บริษทัจะแจง้รายละเอียดใหก้บัผูถ้ือใบส าคญั
แสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(SET Portal) ต่อไป  

(2) ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดท่ี้ส านกังานของ
บริษทั หรือดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบริษทั www.dodbiotech.com ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจ านงใน
การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชสิ้ทธิ
ตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพยก์  าหนด โดยยืน่ต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นนายหน้าซ้ือ
ขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้กบัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์เพื่อขอ
ถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือเพื่อใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับน าไปใชเ้ป็น
หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีจะยืน่กบับริษทั เพื่อด  าเนินการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุขา้งตน้ต่อไป 

ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ โดยผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ  ที่ใชบ้งัคบัเกี่ยวกบั
การใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัดว้ย โดยด าเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัตามสถานท่ีติดต่อขา้งตน้  

(2.1)  แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นแลว้ทุก
รายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือหากผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล 
จะตอ้งลงนามโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

(2.2) ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ระบุว่าผูถ้ือนั้นมีสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงมี
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิมากกว่าหรือเท่ากบัจ านวนตามที่ระบุอยูใ่นแบบแสดงความจ านง
การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั และหนังสือมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นมารับใบส าคัญแสดงสิทธิใบใหม่ ส าหรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) (ส าหรับผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงไดมี้การใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิเพียงบางส่วน) 

(2.3) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

(ก) บุคคลสัญชาติไทย 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึง
ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

(ข) บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างดา้ว ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง   

(ค) นิติบุคคลในประเทศ 

http://www.dodbiotech.com/
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ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทัท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวนัใชสิ้ทธิ พร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง  

(ง) นิติบุคคลต่างประเทศ 
ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และหนงัสือรับรองที่ออกไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวนัใชสิ้ทธิ ซ่ึงรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสาร
หลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ทั้งน้ี หากผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามที่กล่าวขา้งตน้ บริษทัจะ
ถือว่าผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์ท่ีจะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังนั้น ๆ  อย่างไรก็
ตาม บริษทัอาจใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาในการให้ผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิใชสิ้ทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิไดต้ามความเหมาะสม  

(2.4)  ช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามัญภายใน
ระยะเวลาท่ีก  าหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ โดยวิธีใดวิธีหน่ึง ดงัน้ี 

(ก) โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากสะสมทรัพย ์ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าฉลอม ช่ือบญัชี “บญัชีจองซ้ือหุ้น
สามญั บริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จ ากดั (มหาชน)” เลขที่บญัชี 518-0-30679-6 โดยน าส่งเอกสาร
พร้อมหลกัฐานการโอนเงินภายในวนัและเวลาการใชสิ้ทธิ (ขอ้ 1.2.2 และ 1.2.4 (1)) 

(ข) ช าระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท ์ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคาร โดยเชค็จะตอ้ง
ลงวนัที่ล่วงหนา้  2 วนัท าการก่อนวนัที่ก  าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง และตอ้งสามารถเรียก
เก็บไดใ้นกรุงเทพมหานคร โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จ ากดั (มหาชน)” ทั้งน้ี 
การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัสามารถเรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวได้
แลว้เท่านั้นหากเรียกเกบ็เงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใด ๆ  ที่มิไดเ้กิดจากบริษทั ให้ถือว่าผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิดงักล่าว และบริษทัตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใชสิ้ทธิ 
โดยใหถ้ือว่าหมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป 

หมายเหตุ : ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญจะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่าย
ทางภาษีและ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวด
อากรแสตมป์ หรือข้อบงัคับ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือบงัคับใช้ในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (ถ้าม)ี 

(3) จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไม่ว่ากรณีใด ๆ ตอ้งไม่ต ่ากว่า 100 หุน้สามญั และ
จะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีท่ีผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิในการซ้ือหุ้นต ่ากว่า 100 หุ้นสามญั 
จะตอ้งใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังเดียวทั้งจ านวน ยกเวน้ในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สิทธิ สามารถใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญได้โดยไม่มีก  าหนดจ านวนหุ้นขั้นต ่า โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญั เวน้แต่จะมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 4 

(4) จ านวนหุน้สามญัที่จะออกเม่ือมีการใชสิ้ทธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิซ่ึงผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สิทธิไดช้  าระตามที่กล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีการใชสิ้ทธินั้น โดยบริษทัจะออกหุน้สามัญ
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เป็นจ านวนเตม็ไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิคูณดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ หากมีการปรับราคาการใช้
สิทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิแลว้ ท าใหมี้เศษเหลืออยูจ่ากการค านวณดงักล่าว บริษทัจะไม่น าเศษดงักล่าวมาคิด
ค านวณและจะช าระเงินที่เหลือจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวคืนใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิโดยไปรษณียล์งทะเบียน
ภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิโดยไม่มีดอกเบ้ีย 

ทั้งน้ีหากบริษทัไดท้  าการส่งมอบเชค็คืนเงินที่เหลือจากการใชสิ้ทธิโดยการส่งมอบทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่
อยู่ที่ระบุไวใ้นแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงินคืน
แลว้ และผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

ในกรณีที่ตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามที่
ระบุในเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจ านวนหุน้สามญัที่จะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิให้
ตดัเศษของหุน้ท้ิง  

(5) หากบริษทัไดรั้บหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สามญั หรือบริษทัตรวจสอบไดว้่าขอ้ความที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสามญันั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บังคับหรือ
กฎหมายต่าง ๆ ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท าการแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขก่อนวนัท่ีใชสิ้ทธิ มิฉะนั้น
แลว้บริษทัจะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และบริษทัจะ
จดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ียไม่
ว่ากรณีใด ๆ  

ในกรณีที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิช าระเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น บริษทัสงวนสิทธิที่จะด าเนินการประการใด
ประการหน่ึงดงัต่อไปน้ี ตามท่ีบริษทัเห็นสมควร 

(5.1)   ถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ หรือ 

(5.2)  ถือว่าจ านวนหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือมีจ านวนเท่ากับจ านวนท่ีพึงจะไดรั้บตามจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซ่ึง
บริษทัไดรั้บช าระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั้น 

ในกรณีตามขอ้ (5.1) บริษทัจะคืนเงินที่ไดรั้บไวแ้ละใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงบริษทั
ถือว่าไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบัผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิ 
โดยไม่มีดอกเบ้ีย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หรือ 

ในกรณีตามขอ้ (5.2) บริษทัจะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมเงินส่วนที่เหลือ 
(ถา้มี) ในกรณีที่บริษทัถือว่ามีการใชสิ้ทธิเพียงบางส่วนคืนใหก้บัผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียน
ภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ียไม่ว่ากรณีใด ๆ  

(6) เม่ือผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสามญั กล่าวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงความ
จ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั และช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทั 
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(7) เม่ือพน้ก  าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยแลว้ แต่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไของการใชสิ้ทธิที่
ก  าหนดไวอ้ย่างครบถว้นให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธินั้น ๆ  ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และผูถ้ือใบส าคญั
แสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอ้ีกเม่ือพน้ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

(8) ในกรณีที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนมากกว่าจ านวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้
สิทธิ บริษทัจะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่ที่มีจ  านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนใหแ้ก่ผู ้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิ และจะยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิใบ
เก่า 

(9) บริษทัจะยืน่ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ของบริษทัต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจ านวนหุน้สามญัที่ออก
ใหม่ส าหรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนั นับจากวนัใชสิ้ทธิ  และบริษทัไดรั้บช าระค่าหุน้
ครบตามจ านวนท่ีมีการใชสิ้ทธิแลว้ นอกจากน้ี บริษทัจะด าเนินการจดทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดใ้ช้
สิทธินั้นเขา้เป็นผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัท่ีค  านวณไดจ้ากการใช้
สิทธิในคร้ังนั้น รวมทั้งด  าเนินการขอจดทะเบียนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิกบัตลาด
หลกัทรัพยภ์ายใน 30 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิ 

(10) ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีส ารองไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิมีไม่เพียงพอ บริษทัจะด าเนินการชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามหลกัเกณฑ์ที่ก  าหนดในขอ้ 3. อยา่งไรกต็าม บริษทัจะไม่
ชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล) ที่ไม่สามารถ
ใชสิ้ทธิไดเ้น่ืองจากการถูกจ ากดัสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในขอ้บงัคบัของบริษทัถึงแมว้่าจะมีหุ้นสามญั
เพียงพอกต็าม 

(11) ใหค้ณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาขอ้ก  าหนด เง่ือนไขอื่น และ
รายละเอียดอื่น ๆ หรือเหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใชสิ้ทธิทั้งดา้นราคาและอตัราการใช้
สิทธิตามวิธีการค านวณที่เหมาะสม เม่ือมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวขอ้งก าหนด 

(12) ในการส่งมอบหุน้สามญัที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ ช่ือที่จะระบุในหุน้สามญัจะใชช่ื้อเดียวกบั
ช่ือท่ีปรากฎอยูใ่นใบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั โดยบริษทัจะด าเนินการส่งมอบหุน้สามญัให้แก่
ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัดว้ยวิธีการที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ต่อบริษทั
ตามขอ้ 9. ทั้งน้ี บริษทัอาจตกลงกบัผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษทัเก็บใบหุ้นสามญันั้นไวท่ี้บริษัท 
เพื่อใหผู้ถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือตวัแทนมารับไปดว้ยตนเองกไ็ด ้ โดยจะตอ้งด าเนินการตามวิธีการที่ทางบริษทั
ก าหนด 

2. กำรจอง กำรจ ำหน่ำยและกำรจัดสรร  

2.1 วิธีกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัในคร้ังน้ี เป็นการเสนอขายผ่านตวัแทนรับจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทรี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 
ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ติดต่อสอบถามไดท้ี่ คุณวราพรณ์ พิศาลบุตร  เบอร์ 02-205-7000 ต่อ 2300 
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2.2 วิธีกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

บริษทัจะจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนไม่เกิน 182,222,222 หน่วยให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมในอตัราส่วน 2.25 หุ้น
สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ (Record 
Date) ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 

ทั้งน้ีหากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเกิดข้ึนจากการค านวณใหปั้ดเศษดงักล่าวท้ิง และในกรณีที่มีใบส าคญัแสดง
สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เหลือจากการจองซ้ือของผูถ้ือหุ้นเดิมตามสิทธิไม่ว่ากรณี
ใดๆ ใหจ้ดัสรรและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ที่เหลือดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือและช าระเงินค่าใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 
(DOD-W1) ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนในราคาเสนอขายท่ีเท่ากนั โดยมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั เป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือและช าระเงินค่า
ใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขดงัน้ี 

(ก) ในกรณีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ท่ีผูถ้ือหุน้เดิมจองซ้ือ
เกินกว่าสิทธิของตนมีจ านวนมากกว่าจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัคร้ังท่ี 1 
(DOD-W1) ส่วนท่ีเหลือดงักล่าว ใหจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-
W1) ส่วนที่เหลือดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั
คร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุน้สามญัเดิมของผูถ้ือหุน้ท่ีไดจ้องซ้ือใบส าคญั
แสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ดงักล่าวใหด้  าเนินการไปจนกระทัง่ไม่
มีใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เหลือจากการจัดสรร ตามที่
คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ/หรือบุคคลที่
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งน้ี
บริษทัจะคืนเงินค่าจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ส าหรับ
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรเพิ่มเติมของผูถ้ือหุน้เดิมดงักล่าวขา้งตน้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ี
ปิดรับการจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) 

(ข) ในกรณีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ท่ีผูถ้ือหุน้เดิมจองซ้ือ
เกินกว่าสิทธิของตนมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 1 
(DOD-W1) ส่วนท่ีเหลือดงักล่าว ใหจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-
W1) ส่วนท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั
คร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิและช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวทุกราย 

การจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DOD-W1) ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตาม (ก) 
และ (ข) ขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ท าให้ผูถ้ือหุ้นท่ีจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั
คร้ังท่ี 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษทัในลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งท าค  า
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เสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามที่ก  าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ และในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดั
การถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

 

 

2.3 วิธีกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัจะด าเนินการใหศู้นยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และบริษทัจะด าเนินการส่งมอบ
ใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทั ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ในกรณีที่ผูไ้ดรั้บการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยให้ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิในช่ือของผู ้ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ (Scrip System) บริษัทจะด าเนินการให้นาย
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผูท้ี่ไดรั้บการ
จัดสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับตามช่ือและที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นของบริษทั ณ วนัที่  10 
พฤษภาคม 2562 (Record Date) ภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีน้ีผูไ้ดรั้บ
การจัดสรรใบส าคญัแสงสิทธิจะไม่สามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะไดรั้บจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้
จนกว่าจะไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ 

(2) ในกรณีที่ผูไ้ดรั้บการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากใบส าคญัแสดงสิทธิไวใ้นบัญชีของบริษัท
หลกัทรัพยซ่ึ์งมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู่ บริษทัจะด าเนินการให้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิส่งมอบ
ใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ไดรั้บการจัดสรรให้แก่ผูไ้ดรั้บการจัดสรรในช่ือของ “บริษทั ศูนบ์รับฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นฝากหลกัทรัพยอ์ยู่ภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ในกรณีน้ี ผูไ้ดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดรั้บการจดัสรรในตลาด
หลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัสามารถท าการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยไ์ด ้

(3) ในกรณีที่ผูไ้ดรั้บการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์จะฝากใบส าคญัแสดงสิทธิไวใ้นบญัชีของบริษทัผู ้
ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที่ 600 บริษทัจะด าเนินการให้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบส าคญั
แสดงสิทธิตามจ านวนที่ไดรั้บการจดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรร โดยการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวน
ที่ไดรั้บจัดสรรไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เม่ือผูท้ี่ไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งการขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูท้ี่ไดรั้บการ
จดัสรรตอ้งถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว มาเขา้สู่บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนเองก่อน 
โดยต้องติดต่อผ่านบริษทัหลักทรัพย์ทัว่ไป ซ่ึงอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยแ์ละ/หรือบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น ๆ ก  าหนด ดงันั้น ในกรณีน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตให้
ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์และผูท่ี้ไดรั้บการจัดสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิไดด้  าเนินการถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 
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3. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิ 

ภายใตเ้ง่ือนไขขอ้ 11.3 บริษทัจะชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดงัน้ี 

(1) บริษทัจะชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อเม่ือผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไดม้าแสดงความจ านงที่จะใช้
สิทธิ และปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไว ้และบริษทัไม่สามารถจัดใหมี้หุน้สามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิไดอ้ยา่งครบถว้น โดยค่าเสียหายที่บริษทัจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ สามารถ
ค านวณไดด้งัน้ี  

ค่าเสียหายต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย    =    B x [ MP - Price1] 

โดยที่  

B คือ จ านวนหุน้สามญัท่ีไม่สามารถจดัใหมี้และ/หรือเพิ่มข้ึนตามอตัราการใชสิ้ทธิท่ีเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนต่อ 
1 หน่วย 

MP คือ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนกัต่อหุ้นสามญัของบริษทั 7 วนัติดต่อกนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วง
น ้ าหนักเท่ากบัมูลค่าการซ้ือขายหุ้นทั้ งหมดของบริษัทหารดว้ยจ านวนหุ้นเท่ากับมูลค่าการซ้ือขาย
ทั้งหมด) 

Price1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ (หากมีการ
ปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ ตามขอ้ 4.) 

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุ้นสามญัของบริษทั” เน่ืองจากหุน้สามญัไม่มีการซ้ือขายในวนัใชสิ้ทธิ 
บริษทัจะด าเนินการก าหนดราคายติุธรรมเพื่อใชใ้นการค านวณแทน  

(2) การชดใชค่้าเสียหายขา้งตน้ บริษทัจะช าระใหเ้ป็นเชค็ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะและจะจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 
14 วนั นับจากวนัใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ีย หากบริษทัไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายขา้งตน้ให้แก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สิทธิไดภ้ายในก าหนดเวลาดงักล่าว บริษทัจะช าระดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
ค านวณจากค่าเสียหายนบัจากวนัที่พน้ก  าหนดระยะเวลา 14 วนัดงักล่าวจนถึงวนัที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงินคืน
แลว้ อยา่งไรกดี็ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดมี้การส่งเชค็คืนเงินค่าเสียหายดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบุ
ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญโดยถูกต้องแลว้ ให้ถือว่าผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงิน
ค่าเสียหายแลว้โดยชอบ และผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชาติไทยท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามัญแต่ไม่สามารถจองซ้ือได ้ เน่ืองจาก
อตัราส่วนการถือหุ้นของคนท่ีมิใช่สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าร้อยละส่ีสิบเกา้ (49) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้ ทั้งหมดของ
บริษทัตามท่ีระบุไวใ้นขอ้จ ากดัการโอนหุ้นสามญั ในกรณีเช่นน้ี บริษทัจะไม่ชดใชค่้าเสียหาย หรือด าเนินการอื่นใดให้แก่ผูถ้ือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย และผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิคนที่มิใช่สัญชาติไทย ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือ
เรียกร้องให้บริษทัชดใชใ้ด ๆ  ทั้งส้ิน อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมีผลใชต่้อไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย หาก ณ วนัใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ยผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชาติไทยยงัไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้เน่ืองจากอตัราส่วนการถือหุ้นของคนที่มิใช่
สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้จ ากดัการโอนหุ้นสามญั ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายลุง 
โดยผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยดงักล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  ต่อบริษทั และบริษทัจะไม่ด าเนินการ
ชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 
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4. มำตรกำรคุ้มครองผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

4.1 สิทธิของบริษัทในกำรเรียกให้ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลำที่ก ำหนดตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีบริษทัออกคร้ังน้ีไม่มีขอ้ก  าหนดให้บริษทัสามารถเรียกให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิก่อน
ระยะเวลาที่ก  าหนดตามใบส าคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะไม่ขยายอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมถึงจะไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิเวน้แต่จะมีการปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามขอ้ 4.2 (1) ถึงขอ้ 4.2 (6) 

4.2 เง่ือนไขกำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัจะด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ
เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ือใบส าคญั
แสดงสิทธิไม่ใหน้อ้ยไปกว่าเดิม 

(1) เม่ือบริษทัมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยก
หุน้สามญัที่ไดอ้อกแลว้ของบริษทั ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที 
นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั 

ก. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

 Price 1 =             [Price 0] x [Par 1] 

                                    [Par 0] 

ข.   อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

 Ratio 1 =            [Ratio 0] x [Par 0] 

                                          [Par 1]            

โดยที ่

 Price 1 คือ       ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

 Price 0 คือ       ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง  

 Ratio 1 คือ       อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 0 คือ       อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

 Par 1 คือ       มูลค่าที่ตราไวใ้หม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Par 0 คือ       มูลค่าที่ตราไวเ้ดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง  
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“ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ค  านวณไดจ้ากจ านวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเสนอขายหุน้
สามญั หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ทั้งหมด 

(2) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต  ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุน้ที่ค  านวณไดต้ามวิธีการที่ใชร้าคา
ตลาดในขณะเสนอขายหุน้นั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้นั้น 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ได้
รับสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XR) ส าหรับ
กรณีที่เป็นการเสนอขายใหผู้ถ้ือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่แก่
ประชาชนและนกัลงทุนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

อน่ึง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่พร้อมกนัมากกว่าหน่ึงราคา ในการเสนอขายในเง่ือนไขที่
จะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ให้น าจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาค านวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ใหน้ าจ านวน
หุน้และราคาเสนอขายที่ต  ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” มาค านวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้น
ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่เท่านั้น 

ราคาเฉลี่ยต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเสนอขายหุ้น
หกัค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหลกัทรัพยห์ารดว้ยจ านวนหุน้สามญัทั้งส้ินท่ีออกใหม่ในคร้ังนั้น 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด เพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาว่า การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ในคร้ังน้ี มีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ในราคาต ่า ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 2 (2) ประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 
39/2551 เร่ืองการค านวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ในราคาต ่า ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม 2551 (รวมทั้งท่ีจะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือใชแ้ทนในอนาคต) 

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั”เน่ืองจากหุน้สามญัของบริษทัไม่มีการซ้ือขายใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัจะท าการก  าหนดราคายติุธรรมเพื่อใชใ้นการค านวณแทน 

“ราคายติุธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่ส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

“วนัที่ใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญท่ี
ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม (Rights Issues) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญั
ท่ีออกใหม่ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) 

ก. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

  Price 1 = Price 0 [ (A2x MP) + B2X ] 

        [ MP (A2 + B2)] 



 

 

ร่างขอ้ก  าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (DOD-W1)  หนา้ที่ 16 / 28 

 

ข. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

  Ratio 1 = Ratio 0     [ MP (A2 + B2)] 

                  [(A2 x MP) +B2X ] 

 โดยที ่ Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

  Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

  Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

   Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

        MP คือ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั”  

        A2 คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผูถ้ือหุน้ เพื่อสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอ
ขายหุน้สามญัให้แก่ผูถ้ือหุน้เดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของการเสนอ
ขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนและ
นักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

   B2 คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่เสนอขายแก่ผูถ้ือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอ
ขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุน้สามญั
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

   B2X คือ จ านวนเงินที่จะไดรั้บภายหลงัจากการหักค่าใชจ่้าย (ถา้มี) จากการออก
หุน้สามญัที่ออกใหม่ที่มีการเสนอขายใหผู้ถ้ือหุน้เดิมและ/หรือเสนอขาย
แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามญั
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

(3) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯที่ออกใหม่ โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาเฉลี่ย
ต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ต ่ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาหุน้ท่ีค  านวณตามวิธีท่ีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธินั้น 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ได้
รับสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XW ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผูถ้ือหุ้นเดิม 
(Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัหรือให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั แก่ประชาชนและนักลงทุนทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั แลว้แต่กรณี 
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ราคาเฉลี่ยต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินที่ไดรั้บจากการออกหลกัทรัพยใ์ด ๆ ที่มีสิทธิ
แปลงสภาพเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัรวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัหรือใชสิ้ทธิที่จะซ้ือหุน้สามญั ถา้มีการใชสิ้ทธิทั้งหมด หารดว้ยจ านวนหุน้ทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธินั้น 

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซ่ึงจะใช้เปรียบเทียบให้มีความหมาย
เช่นเดียวกบั รายละเอียดในขอ้ (2) ขา้งตน้ 

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค  านวณไดจ้ากจ านวนเงินที่บริษทัจะไดรั้บจากการ
ขายหลกัทรัพยท่ี์ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั หักดว้ย
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากกการออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถา้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากกการแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็น
หุ้นสามญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญันั้น หารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
นั้น” 

“วนัที่ใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูถ้ือหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่
ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย
หลกัทรัพยด์งักล่าวใหก้บัผูถ้ือหุน้เดิม (Rights Issues) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ใด 
ๆ ท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัแกป้ระชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็น
การเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (แลว้แต่กรณี)  

ก. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

  Price 1 = Price 0  [ (A3x MP)+B3X ]  

                       [ MP (A3 + B3) ] 

ข. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

  Ratio 1 = Ratio 0     [MP (A3+B3)] 

                 [ (A3x MP)+B3X ] 

โดยที ่ Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง  

 Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

 Ratio 0   คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

 MP       คือ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั”  

 A3     คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผู ้ถือหุ้นเพื่อการจองซ้ือหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะ
แปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั กรณีเสนอขาย
ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของระยะเวลาการเสนอขาย
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หลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ใดๆ ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญหรือ
ให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ต่อประชาชนและนักลงทุนทัว่ไปและ/หรือ
บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

 B3 คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของหลกัทรัพยใ์ดๆ 
ซ่ึงใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
ท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมและ/หรือประชาชนและนักลงทุนทัว่ไป
และ/หรือบุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

 B3X คือ จ านวนเงินที่บริษทัจะไดรั้บภายหลงัจากการหกัค่าใชจ่้าย (ถา้มี) จากการ
ออกหลกัทรัพยใ์ดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ท่ีเสนอขายใหผู้ถ้ือหุน้เดิมและ/หรือเสนอขายแก่
ประชาชนและนักลงทุนทัว่ไปและ/หรือบุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 
รวมกบัเงินที่จะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือซ้ือ
หุน้สามญั  

(4) เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษทั ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้
สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัไม่มีสิทธิในการรับหุน้ปันผล (วนัแรก
ที่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ข้ึนเคร่ืองหมาย XD) 

ก. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

  Price 1 = Price 0 [     A1     ] 

                  [ A1 + B1 ] 

ข. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

  Ratio 1 = Ratio 0     [  A1 + B1  ] 

           [    A1    ] 

 โดยที ่ Price 1 คือ     ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

  Price 0 คือ     ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง  

  Ratio 1 คือ     อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

  Ratio 0 คือ     อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง  

 A1  คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผูถ้ือหุน้สามญัเพื่อสิทธิในการรับหุน้ปันผล   

 B1  คือ     จ  านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล  
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(5) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ  90 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดต้ามงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ส าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทตลอดอายุ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

การค านวณอตัราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู ้ถือหุ้นให้ค  านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงในรอบ
ระยะเวลาบญัชีในแต่ละปีดงักล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล (ถา้มี) หารดว้ยก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้อง
ผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผล
บงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ประกาศ
ข้ึนเคร่ืองหมาย XD)  

ก. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

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

                     [       MP      ] 

ข. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

   Ratio 1 = Ratio 0      [        MP        ] 

                     [ MP - (D - R) ] 

 โดยที่  Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

    Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

   Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

   Ratio 0   คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

   MP คือ   “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั”  

   D คือ เงินปันผลต่อหุน้ที่จ่ายจริงแก่ผูถ้ือหุน้ 

  R            คือ  เงินปันผลต่อหุน้ที่จ่ายหากน าก  าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้ ในอตัราร้อย
ละ 90 มาค านวณจากจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษทัและฐานของมูลค่าที่ตราไว ้ซ่ึงจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมาย
เช่นเดียวกบั รายละเอียดในขอ้ (2) ขา้งตน้     

ค าว่า “วนัที่ใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล 

(6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อนัท าให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ  เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อนัพึงได ้โดยที่
เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ไดก้  าหนดอยู่ในขอ้ (1) ถึง (5) ให้บริษทั หรือบริษทัอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินของ
บริษทัข้ึนเพื่อร่วมกนัพิจารณาก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่อยา่งเป็น
ธรรม และไม่ท าให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ DOD-W1 ไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการ
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พิจารณานั้นเป็นท่ีสุด และให้บริษทัแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วย
ภายใน 15 วนันบัจากวนัที่เกิดเหตุการณ์ที่ตอ้งท าใหป้รับสิทธิ 

(7) การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (1) ถึง (6) เป็นอิสระต่อกนั และจะ
ค านวณการเปลี่ยนแปลงตามล าดบัเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” 
ส าหรับกรณีท่ีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนพร้อมกนั ใหค้  านวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามล าดบัดงัน้ี คือ (1) (5) (4) (2) 
(3) และ (6) โดยในแต่ละล าดบัคร้ังท่ีค  านวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 
ต าแหน่งและอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 5 ต าแหน่ง ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัซ่ึงจะใชเ้ปรียบเทียบ ให้
ใชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ (2) ขา้งตน้ 

(8) ในการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ โดยไม่มีการปรับ
ราคาใชสิ้ทธิควบคู่กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิ ทั้งน้ี บริษทัจะจดัใหมี้
การออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใชสิ้ทธิ เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการ
ใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิ 

(9) การค านวณเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (1) ถึง (6) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงท าให้
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึนและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ีเกิดจาก
การใชสิ้ทธิตามจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิของการแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (ทศนิยม 5 ต าแหน่ง
ของอตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง) ค  านวณออกมาเป็นเศษของหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้นั้นท้ิง และหาก
ราคาการใชสิ้ทธิหลงัการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุน้สามญั ในการแสดงความจ านงการ
ใชสิ้ทธิในรอบนั้นค านวณไดเ้ป็นเศษของบาท ใหต้ดัเศษของบาทท้ิง  

(10) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจนเป็นผลท าใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่ที่ค  านวณตามสูตรมีราคาต ่ากว่า
มูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญั (Par Value) ของบริษทั ใหใ้ชมู้ลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัเป็นราคาใชสิ้ทธิ 
และยงัใชอ้ตัราการใชสิ้ทธิตามที่ก  าหนดในขอ้ (1) ถึง (6) ต่อไป แลว้แต่กรณี  

(11) สถานภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวนัที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงความจ านงใชสิ้ทธิ และวนั
ก่อนท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้อนัเน่ืองจากการใชสิ้ทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิ
เช่นเดียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดแ้สดงความจ านงใชสิ้ทธิ และสถานภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิจะ
ส้ินสุดลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธินั้น  

(12) ในกรณีที่บริษทัมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิในช่วงที่บริษทัยงัไม่ไดด้  าเนินการน าหุน้
สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์  ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีไดใ้ชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บการปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัจะออกหุน้สามญัใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สิทธิโดยเร็วท่ีสุดตามจ านวนท่ีผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บหากราคาท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบงัคบัใช ้
โดยหุน้สามญัส่วนท่ีเพิ่มใหม่อาจไดรั้บชา้กว่าหุน้สามญัท่ีไดรั้บก่อนหนา้น้ี แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมี
การปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุน้) และภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุน้)  

(13) หุน้สามญัใหม่ที่เกิดจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและไดรั้บผลประโยชน์อนัพึงไดเ้หมือนหุ้น
สามญัเดิมที่ออกและเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ของบริษทัทุกประการ เม่ือกระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพิ่มทุน
ช าระแลว้ของบริษทั  
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การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขที่ไดก้  าหนดไวข้า้งตน้  บริษทัจะด าเนินการแจง้ผลการ
เปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตุผลที่ตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เพื่อแจง้ราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิท่ีก  าหนดข้ึนมาใหม่ รวมทั้งขอ้เทจ็จริงโดยยอ่ของสาเหตุท่ีมีการปรับสิทธิ วิธีการ
ค านวณและวนัท่ีท่ีการปรับสิทธิดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั โดยจะแจง้ภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ และบริษทัจะแจง้
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิผ่านส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (SET 
PORTAL) ใหผู้ถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบ ทนัทีหรือก่อนวนัที่อตัราหรือราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพมีผลบงัคบั 
 

5. สภำนภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ  

สถานภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวนัที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้สดงความจ านงการใชสิ้ทธิและวนัก่อน
วนัท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีสถานภาพ
และสิทธิเช่นเดียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดแ้สดงความจ านงใชสิ้ทธิ และสถานภาพจะส้ินสุดลงในวนัท่ีกระทรวง
พาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิขา้งตน้แลว้ 

ในกรณีที่บริษทัมีการปรับราคาใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิในช่วงที่บริษทัยงัไม่ไดน้ าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดท้  าการใชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บการ
ปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัจะด าเนินการออกหุน้สามญัใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตามจ านวน
ที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บหากราคาท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบงัคบัใช ้โดยหุ้นสามญัส่วนเพิ่มอาจจะไดรั้บชา้
กว่าหุน้สามญัท่ีไดรั้บก่อนหนา้น้ีแลว้ แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ 

6. สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

สิทธิของหุน้สามญัท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามญั
เดิมของบริษทัท่ีออกไปก่อนหนา้น้ีแลว้ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดท่ีบริษทัใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ทั้งน้ี นบั
แต่วนัที่นายทะเบียนหุ้นของบริษทัไดจ้ดแจ้งช่ือผูถ้ือ ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูถ้ือหุ้นในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นของบริษทั 
และกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ อยา่งไรกต็าม หากบริษทัไดป้ระกาศวนัก  าหนดใหสิ้ทธิในเงินปันผล 
หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผูถ้ือหุน้ก่อนวนัที่นายทะเบียนหุน้ของบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอ
ขายในคร้ังน้ีเป็นผูถ้ือหุน้ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ของบริษทั และก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ 
ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่ไดสิ้ทธิไดรั้บเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น 

7. มติเพ่ืออนุมัติกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1   

ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัท่ีมาใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนและไดรั้บการจัดสรรเป็น
จ านวน 182,222,222 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 44.44 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ณ วนัที่ 20 มีนาคม 
2562 จ านวน 410,000,000 หุน้ 

8. รำยละเอียดเก่ียวกับหุ้นสำมัญที่รองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

ลักษณะส ำคญัของหุ้น 

จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 182,222,222 หุน้ 
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สัดส่วนของจ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิเ ม่ือเทียบกับ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

ร้อยละ 44.44 

มูลค่าที่ตราไว ้ หุน้ละ 0.50 บาท 

ราคาการใชสิ้ทธิ 15.75 บาทต่อหุ้น เว ้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิซ่ึง
เป็นไปตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

เน่ืองจากหุน้สามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น หุน้สามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถเขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายหลงัจากท่ีบริษทัด าเนินการจดทะเบียนหุน้
สามญัใหม่ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ โดยบริษทัจะด าเนินการยื่นขออนุญาตน าหุน้สามญัท่ีออกใหม่จากการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเร็วแต่ไม่เกิน 30 วนันบัจากวนั
ใชสิ้ทธิ ทั้งน้ี เพื่อใหหุ้น้สามญัดงักล่าวสามารถท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบริษทั 

9. กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่ 

ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญั สามารถเลือกใหบ้ริษทัด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดรัับการจัดสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรับใบหุน้สามญั โดยใหอ้อกใบหุน้ในนามของผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนที่ใชสิ้ทธิแก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ตามช่ือที่อยูท่ี่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนั
ครบก าหนดการใชสิ้ทธิ ในกรณีน้ี ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะไดรั้บใบหุ้น จะไม่สามารถขายหุน้สามญัท่ีเกิดจากการ
ใชสิ้ทธิในตลาดหลกัทรัพยไ์ดจ้นกว่าจะไดรั้บใบหุน้ ซ่ึงอาจจะไดรั้บภายหลงัจากที่หุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

(2) ในกรณีที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดรั้บการจดัสรรหุน้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใชบ้ริการของศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย ์โดยผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝากหุ้นสามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิไวใ้นบญัชีของบริษทั
หลกัทรัพย ์ซ่ึงผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยูใ่นกรณีน้ี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะด าเนินการน าหุน้
สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และศูนยรั์บฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามัญท่ีบริษัทหลักทรัพย์นั้ นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท
หลกัทรัพยน์ั้นก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัท่ีผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจัดสรรหุน้ฝากไวแ้ละออก
หลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดรั้บการจดัสรรภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใชสิ้ทธิ 
ในกรณีน้ี ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดรั้บการจัดสรรหุน้สามญัจะสามารถขายหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิในตลาด
หลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตใหหุ้น้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

ในกรณีท่ีผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเลือกให้บริษทัด าเนินการตามขอ้น้ี ช่ือของผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้ จะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝาก
หุน้สามญัไวใ้นบญัชีหลกัทรัพยด์งักล่าว มิฉะนั้นแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ไดรั้บการจดัสรรตามขอ้ (1) แทน  
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(3) ในกรณีที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดรั้บการจดัสรรหุน้ไม่ประสงค์จะใชบ้ริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยผูถ้ือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไวใ้นบัญชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ สมาชิกเลขท่ี 600 ในกรณีน้ี 
บริษทัจะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะ
บนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัตามจ านวนที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บการจดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์
สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดรั้บการจดัสรรหุ้นภายใน 7 วนัท าการ 
นบัจากวนัครบก าหนดการใชสิ้ทธิ เม่ือผูท้ี่ไดรั้บการจดัสรรหุน้ตอ้งการขายหุน้ ผูท้ี่ไดรั้บการจดัสรรหุน้ตอ้งถอนหุน้ออก
จากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษทัหลกัทรัพยท์ัว่ไป ซ่ึงอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย ์และ/หรือบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น ๆ ก  าหนด ดงันั้น ในกรณีน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรหุน้จะสามารถขายหุน้
ท่ีไดรั้บการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตให้หุ้นของบริษทัท าการซ้ือขายไดใ้นตลาด
หลกัทรัพย ์และผูท้ี่ไดรั้บการจดัสรรหุน้ไดด้  าเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้  

10.  กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

หากมีหุ้นสามญัที่เหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษทัจะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ื อหุ้นเพื่อ
พิจารณาลดทุนจดทะเบียนหุน้สามญัท่ีเหลืออยูท่ ั้งจ  านวน ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง 

11.  ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

11.1. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ  

11.2. ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ  

ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 17 ก  าหนดว่า “หุ้นของบริษทัให้โอนกนัไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั และหุ้นที่ถือโดยคนต่างดา้วใน
ขณะหน่ึงตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกินร้อยละส่ีสิบเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด การโอนหุน้รายใดท่ีจะ
ท าใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วของบริษทัเกินอตัราส่วนขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้ของผูถ้ือหุ้น
รายนั้น” 

11.3. ข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(1) บริษทัจะไม่ออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้ทธิที่มิใช่สัญชาติไทย ในกรณีที่การออกหุน้ดงักล่าวจะท าใหส้ัดส่วนการถือ
หุน้ของคนที่มิใช่สัญชาติไทยมีจ านวนเกินกว่าร้อยละส่ีสิบเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้ ทั้งหมดของบริษทั
ตามที่ระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั หรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแกไ้ขในขอ้บงัคบัของบริษทัในอนาคต 

(2) หากขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าวขา้งตน้ มีผลท าให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่
สัญชาติไทยที่ไดด้  าเนินการใชสิ้ทธิตามวิธีการใชสิ้ทธิ ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามจ านวนที่ระบุในแบบแสดงความ
จ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษทัจะด าเนินการคืนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิใน
ส่วนท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ให้แก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่
มิใช่สัญชาติไทยดงักล่าว ทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิ 
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(3) ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใชส้ัญชาติไทยจะไม่ไดรั้บการชดเชยไม่ว่ารูปแบบใด
จากบริษทั ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการใชสิ้ทธิได ้โดยมีสาเหตุมาจากขอ้จ ากดัเร่ืองสัดส่วนการถือครองหุ้นของ
ผูท้ี่มิใชส้ัญชาติไทยที่ก  าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั  

 

12.  ที่มำของกำรก ำหนดรำคำหลักทรัพย์ที่เสนอขำย 

บริษทัก าหนดราคาใบส าคญัแสดงสิทธิและราคาใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การ
ใชเ้งินของบริษทัในอนาคต 

13. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

การเรียก และ/หรือการประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิใหเ้ป็นไปตามวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้ หากมีเหตุการณ์ส าคญัที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผูถ้ือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิอยา่งมีนยัส าคญั หรือต่อความสามารถของบริษทั ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ก  าหนดสิทธิ รวมทั้งมี
สิทธิเรียกประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิได ้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ  เพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก  าหนดสิทธิหรือผูถ้ือใบส าคญั
แสดงสิทธิจ านวนไม่นอ้ยกว่า 25 ราย ซ่ึงถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกนัเขา้ช่ือท าหนังสือขอใหบ้ริษทัด าเนินการเรียกประชุมผูถ้ือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิได ้โดยบริษทัจะตอ้งเรียกประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 30 วนันับแต่วนัที่ผูถ้ือใบส าคญั
แสดงดงักล่าวมีค  าขอเป็นหนงัสือใหบ้ริษทัเรียกประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีการจดัประชุมผูถ้ือใบส าคญั
แสดงสิทธิ บริษทัจะท าการปิดสมุดทะเบียนเพื่อก  าหนดสิทธิของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมดงักล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนัก่อน (และรวม) วนัประชุมผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิ  

(2) ในการเรียกประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ
ร้องขอหรือคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้รียกประชุม ใหบ้ริษทัจดัท าหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วนั เวลาที่ขอให้
เรียกประชุม และเร่ืองท่ีพิจารณาในที่ประชุม และจดัส่งใหผู้ถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้
บางส่วนแต่ละราย ตามรายช่ือและที่อยู่ที่ปรากฎอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
ก  าหนดสิทธิเขา้ร่วมประชุม โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม (ไม่นับวนัที่ส่งหนงัสือ
เรียกประชุมและวนัประชุม) รวมทั้งแจง้ผ่านทางส่ือของตลาดหลกัทรัพย ์(SET Portal) 

(3) ในการประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน ซ่ึงมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้ โดยผูถ้ือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะตอ้งจัดท าหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษทัก าหนดและให้ยื่นหนงัสือมอบฉันทะต่อ
ประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธานท่ีประชุมมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุม 

ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงั
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนไดเ้สียใน
ขอ้พิจารณาอนัใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจารณาและลงมติห้ามมิให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนใน
ขอ้พิจารณาขอ้นั้น  
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ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีส่วนไดเ้สียตามขอ้น้ี หมายถึง ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
เร่ืองท่ีที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

(4) ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถือ
อยูโ่ดยใบส าคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง ผูเ้ป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากสิทธิ
ทีมี่ในฐานะเป็นผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือผูรั้บมอบฉันทะ 

(5) ในการประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัข้ึนโดยบริษทั ใหป้ระธานกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานกรรมการบริษทั ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ
เป็นผู ้จัดการประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก
นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย โดยท่ีทั้งสองกรณีประธานท่ีประชุมไม่มี
สิทธิออกเสียงช้ีขาด 

(6) องคป์ระชุมในการประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใช้
สิทธิไปแลว้บางส่วน และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 25 ราย ซ่ึงถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
รวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทั้งหมดของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิจึงจะครบเป็นองค์
ประชุม หากปรากฎว่าเม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ 45 นาที ยงัมีผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิและ/หรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ใหถ้ือว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป 

หากการประชุมผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธินั้ นเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนัแต่ไม่เกินกว่า 14 วนั นบัจากวนัก  าหนดประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังแรก และให้
บริษทัด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้
ข้างต้น โดยในกรณีน้ี บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนใหม่ และให้ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิเข้าประชุมผูถ้ือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดย้กเลิกไป เพราะการขาดองค์ประชุม เป็นผูท่ี้มีสิทธิเขา้ประชุมท่ีจัดใหม่น้ี ในการประชุมคร้ัง
หลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีการ
เรียกประชุมใหม่  

(7) มติที่ประชุมผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่ งหน่ึงของจ านวนหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ ณ ขณะนั้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(8) มติใด ๆ ซ่ึงท่ีประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นั้น ใหถ้ือว่ามีผลผูกพนัผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายไม่
ว่าผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธินั้นจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่กต็าม 

(9) ภายหลงัจากบริษทัไดด้  าเนินการจัดประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะแจง้มติของที่ประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สิทธใหผู้ถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(SET Portal) โดยเร็ว 

(10) บริษทัจะด าเนินการจัดท าและบนัทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบนัทึกดงักล่าวไวท้ี่ส านักงานใหญ่ของบริษทั 
รายงานการประชุมท่ีไดล้งลายมือช่ือโดยประธานในท่ีประชุมให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายท่ีได้
ประชุมกนันั้น และจดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าว ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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(11) ในการประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัหรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายจากบริษทั และที่ปรึกษากฎหมายของบริษทัมี
สิทธิที่จะเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้ค  าอธิบายในที่ประชุมผูถ้ือใบส าคัญ
แสดงสิทธิได ้

(12) บริษทัจะเป็นผูช้  าระค่าใชจ่้ายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมด 

(13) บริษทัจะแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก  าหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธินับตั้งแต่วนัท่ีประชุมเพื่อลงมติ และ
บริษทัจะแจ้งการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก  าหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยท์ราบ
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น 

(14) กรณีท่ีไม่สามารถจัดประชุมไดท้นัภายในอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการด าเนินการประชุมส้ินสุดลง และ
ไม่ไดมี้การจดัประชุมในคร้ังนั้นข้ึน 

14. กำรแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเง่ือนไขของใบส ำคญัแสดงสิทธิ   

14.1. เหตุที่จะด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ  

บริษทัอาจด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก  าหนดสิทธิ เม่ือมีเหตุหรือพบว่า จะมีเหตุท่ีท  าใหเ้กิดอุปสรรคในการด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี โดยไม่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(1) การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิเพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญติัหรือหลกัเกณฑ์ที่ก  าหนดในกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศหรือค าสั่งท่ีมีผลบงัคับของ
ส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบั 

(2) การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิในเร่ืองที่จะกระทบต่อสิทธิที่ไม่ใช่สาระส าคญัของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เช่น การแกไ้ขขั้นตอนในการใชสิ้ทธิท่ีไม่ใช่สาระส าคญั หรือในเร่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สิทธิ หรือในส่วนซ่ึงไม่ท าใหสิ้ทธิของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง 

(3) การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 4. 

การแกไ้ขขอ้ก  าหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ้ (1) (2) และ (3) ขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบริษทัและไดรั้บมติ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

14.2. เง่ือนไขกำรแก้ไขข้อก ำหนดสิทธิ 

(1) บริษทัอาจด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก  าหนดสิทธิ หากคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า อยู่ในวิสัยท่ี
บริษทัจะด าเนินการได ้ เพื่อลดขอ้จ ากดัหรืออุปสรรคในการด าเนินการตามเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดที่ไดก้  าหนดไว้
แลว้ โดยไม่ท าใหสิ้ทธิของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิลดนอ้ยลง 

(2) การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก  าหนดสิทธิ จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึง
ขอ้ก  าหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 ที่มีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัรวมทั้งท่ีอาจจะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมภายหลงั 

(3) การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก  าหนดสิทธิ จะตอ้งไม่เป็นการขยายอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้
สิทธิ และราคาในการใชสิ้ทธิ (ยกเวน้เป็นการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 4.)  
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(4) บริษทัจะแจ้งการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก  าหนดสิทธิ เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์
ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก  าหนดสิทธิ ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้ใหผู้ถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(SET Portal) ในวนัเดียวกบัท่ีบริษทัแจง้ส านกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย ์

15. ผลบังคบัของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคบั  

ข้อก  าหนดสิทธิฉบับน้ีจะมีผลใช้บังคับในวันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิและรวมไปจนถึงวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย โดย
ขอ้ก  าหนดสิทธิน้ีจะใชบ้ังคบัและตีความตามกฎหมายไทย การตีความและผลของขอ้ก  าหนดสิทธิฉบับน้ีให้เป็นไปตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมายไทย และหากมีขอ้ความใด ๆ ในขอ้ก  าหนดสิทธิน้ีขดัหรือแยง้กบักฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผล
ใชบ้งัคบัตามกฎหมายกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหใ้ชข้อ้ความตามกฎหมายหรือประกาศดงักล่างบงัคบักบัใบส าคญัแสดงสิทธิ
แทนขอ้ความของขอ้ก  าหนดสิทธิเฉพาะในส่วนท่ีขดัแยง้กนันั้น 

ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ DOD-W1 
บริษทั ดีโอดี ไบโอเทค  จ ากดั (มหาชน) 

                                                                                                 
_______________________ _______________________ 

(นายวุฒิชยั  อนนัตกุล) (นางสาวสุวารินทร์  กอ้นทอง) 
กรรมการ กรรมการ 
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เอกสำรแนบท้ำย 

ผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้ (Dilution Effects) 
ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้ของบริษทั จะพิจารณาถึงผลกระทบแบ่งเป็น 3 กรณี ดงัน้ี 

1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
เน่ืองจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม ในกรณีท่ีผูถ้ือหุน้เดิมใชสิ้ทธิทั้ ง
จ านวน ผูถ้ือหุน้เดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้และสิทธิออกเสียง อยา่งไรกต็ามกรณีที่มี
การใชสิ้ทธิทั้งจ านวนโดยบุคคลอื่นท่ีมิใช่ผูถ้ือหุน้เดิม จะมีผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้เดิม 
Control Dilution =  [Qp/(Qo+Qp)] 
โดยที่ 

Qp  = จ านวนหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี เท่ากบั 182,222,222 หุน้ 
Qo  = จ านวนหุน้ที่มีอยูเ่ดิม  เท่ากบั 410,000,000 หุน้ 

ดังน้ัน 
Control Dilution  =  (182,222,222 / (410,000,000 + 182,222,222)) 
  =  ร้อยละ 30.77 
 

2. ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น (Price Dilution) 
เน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คือ 15.75 บาทต่อหุน้ ซ่ึงสูงกว่าราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั 15 วนัท าการ
ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัที่ 20 มีนาคม 2562 ดงันั้น จึงไม่มีผลกระทบดา้นการลดลงของราคา 
 

3. ด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (Earnings Dilution) 
สูตรการค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก  าไร = [EPS0-EPSn]/ EPS0 
โดยที่  
EPS0  = ก าไรสุทธิ /Q0 
EPSn  = ก าไรสุทธิ /Q0 + Qn 
Q0 = จ านวนหุน้ช าระแลว้ ณ ปัจจุบนัซ่ึงเท่ากบั 410,000,000 หุน้ 
Qw1 = จ านวนหุน้ที่รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงเท่ากบั 182,222,222 หุน้ 
Qn = จ านวนหุน้รวมทั้งหมด ซ่ึงเท่ากบั Q0 +   Qw1  ซ่ึงเท่ากบั 592,222,222 หุน้ 
ดังน้ัน 
การลดลงของส่วนแบ่งก  าไร      =          ร้อยละ 30.77 
ก าไรสุทธิที่ใชใ้นการค านวณ คือ ก  าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษทัส าหรับปี 2561 ซ่ึงเท่ากบั 305 ,322,903 บาท 
























