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ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสทิธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญของ 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) รุ่นที ่3 (PACE-W3) 

ลงวันที ่17 มิถุนำยน 2562 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 3 
(PACE-W3) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ”) จ ำนวนไม่เกิน 4,012,896,957 หน่วย ออกโดยบรษิัท เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษำยน 
2562 เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัรำส่วน 2 หุน้สำมญัเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย 
ในกรณีที่มีเศษของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจำกกำรค ำนวณดังกล่ำวให้ตัดเศษทิง้ทั้งจ ำนวน ทั้งนี ้ รำคำเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ -0- บำท โดยมีอตัรำกำรใชสิ้ทธิ คือ ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สำมญับรษิัท
ฯ ได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ และมีรำคำกำรใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสำมัญตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำวที่รำคำ 0.25 บำทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัอัตรำกำรใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ 
เนื่องจำกบริษัทฯ มีขำดทุนสะสมปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 
2561 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทฯ จึงก ำหนดรำคำใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในรำคำที่ต  ่ำกว่ำมูลค่ำที่
ตรำไวข้องบริษัทฯ ได ้โดยบริษัทฯ จะตอ้งปฏิบัติตำมมำตรำ 52 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้  รำยละเอียดขอ้ก ำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ปรำกฏตำมขอ้ก ำหนดสิทธิฉบบันี ้

ทัง้นี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะไดร้บัสิทธิตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ บริษัทฯ และผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ จะมีควำมผูกพันตำมข้อก ำหนดสิทธิทุกประกำร และให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับทรำบและเข้ำใจ
ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแลว้ รวมทัง้ไดใ้หค้วำมเห็นชอบกบักำรแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิไว ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทฯ หรือส ำนกังำนใหญ่ของ
ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (หำกมี) เพื่อให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิและ
เอกสำรต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของบริษัทฯ หรือส ำนกังำนใหญ่ของตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 
(หำกมี) 

ค ำจ ำกัดควำม 

ค ำและขอ้ควำมต่ำงๆ ที่ใชอ้ยู่ในขอ้ก ำหนดสิทธิ ใหม้ีควำมหมำยดงัต่อไปนี ้

ข้อก ำหนดสิทธ ิ หมำยถึง ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกใบส ำคัญแสดงสิทธิ
และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท เพซ ดี
เวลลอปเมนท ์คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)  รุ่นที่ 3 รวมทั้งที่มี
กำรแกไ้ข (หำกมี) 

ตลำดหลกัทรัพย ์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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นำยทะเบียน หมำยถึง บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ ผูท้ี่ไดร้บั
กำรแต่งตัง้ใหท้ ำหนำ้ที่เป็นนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
แทน 

บริษัทฯ หมำยถึง บรษิัท เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

ใบแทนใบส ำคัญแสดง
สิทธฯิ 

หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยบริษัท ศูนยร์ับฝำกหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เพื่อใชแ้ทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของ บรษิัท 
เพ ซ  ดี เว ล ล อ ป เม น ท์  ค อ ร์ป อ เรชั่ น  จ ำ กั ด  (ม ห ำ ช น )  
รุน่ที่ 3 

ใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ หมำยถึง ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท เพซ ดีเวล 
ลอปเมนท ์คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 3 ชนิดระบุชื่อผูถื้อ
และสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้ 

ประกำศ ทจ. 34/2551 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องกำร
ขออนุญำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุน้ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ลงวนัท่ี 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ หมำยถึง ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท เพซ  
ดีเวลลอปเมนท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)  รุ่นที่  3 และให้
รวมถึงผู้ถือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ 
บรษิัท เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) รุน่ท่ี 3 

ระยะเวลำกำรแจ้ง ควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธ ิ

 

หมำยถึง ระยะเวลำที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำร
ซือ้หุน้ของบรษิัทฯ โดยจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สำมญัภำยใน 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ 
ยกเว้นส ำหรับวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย ผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 
จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัไม่นอ้ยกว่ำ 15 
วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย  

วันใชส้ิทธคิร้ังแรก หมำยถึง เมื่อครบก ำหนด 3 เดือน นับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
ซึ่งตรงกบัวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2562 

วันก ำหนดกำรใช้สทิธคิร้ัง
สุดท้ำย 

หมำยถึง วันที่ ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ มีอำยุครบ 3  ปี นับจำกวันที่ออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งตรงกับวนัที่ 29 สิงหำคม 2565 ซึ่งเป็น
วันเดียวกับวันที่ครบก ำหนดอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  ทั้งนี ้
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะพ้นสภำพจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในวนัถดัไปนบัจำกวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย 
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วันทีอ่อกใบส ำคัญแสดง
สิทธฯิ 

หมำยถึง 30 สิงหำคม 2562 

วันท ำกำร หมำยถึง  วันท่ีธนำคำรพำณิชยเ์ปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซึ่ง
ไม่ใช่วนัเสำรห์รือวนัอำทิตย ์หรือวนัอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ประกำศใหเ้ป็นวันหยุดของธนำคำรพำณิชย ์และไม่เป็นวันหยุดท ำ
กำรของบรษิัทฯ 

ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ หมำยถึง บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

สมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ  
หรือสมดุทะเบียน 

หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียด
เก่ียวกับใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เก็บ
รกัษำโดยนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

สิทธิในใบส ำคัญแสดง
สิทธฯิ 

หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ
สิทธิในกำรจองซือ้หุน้รองรบั สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และสิทธิ
ในกำรไดร้บัค่ำเสียหำยในกรณีหุน้รองรบัไม่เพียงพอ 

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

หุ้นรองรับ หมำยถึง หุน้สำมญัที่ออกใหม่ของบรษิัท เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอรป์อเรชั่น 
จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวนไม่เกิน 4,012,896,957 หุ้น มูลค่ำหุน้ที่
ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights 
Offering) รวมทัง้หุน้สำมญัที่จะออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีกำรปรบั
สิทธิภำยใตข้อ้ก ำหนดสิทธิ 

1. รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  

บรษิัทฯ จะจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษิัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 4,012,896,957 หน่วยใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตรำส่วน 2 หุน้สำมัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย    
(ในกรณีที่มีเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เหลือจำกกำรค ำนวณดงักล่ำวใหต้ดัเศษทิง้ทัง้จ ำนวน) ดงันัน้ จึงไม่มีกำร
ก ำหนดวนั วิธีกำรจองและกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงัต่อไปนี ้
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1.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ชื่อผูอ้อกหลกัทรพัย ์ : บรษิัท เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน : ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษิัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) รุน่ที่ 3 (PACE-W3)  

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ : ระบชุื่อผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้

วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ : 30 สิงหำคม 2562 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ : 3 ปี นับแต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (30 สิงหำคม 2562 
ถึง 29 สิงหำคม 2565) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยำยอำยุของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีขอ้ก ำหนดเรียกใหผู้ถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิก่อนครบก ำหนด ทัง้นี ้ ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
จะพน้สภำพจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในวนัถัดไปนบั
จำกวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย 

ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ ครั้งแรกเมื่อครบก ำหนด 3 เดือน นับจำกวันที่ออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (29 พฤศจิกำยน 2562) 

ส ำหรบัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้ถัดไป ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันท ำกำร
สดุทำ้ยของทุกสิน้เดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และเดือน
ธันวำคม 

ทัง้นี ้วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย คือ วนัท่ีใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ มีอำยุครบ 3 ปี นับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
(29 สิงหำคม 2565) 

หำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้ใดไม่ตรง
กับวันท ำกำร ให้เล่ือนวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิเป็นวันท ำกำรก่อน
หนำ้วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว 

จ ำนวนที่จดัสรร : ไม่เกิน 4,012,896,957 หน่วย 

 
จ ำนวนหุน้สำมญัที่จดัสรรไว ้
เพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ 

 
: 

 
ไม่เกิน 4,012,896,957 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
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วิธีกำรจดัสรร : จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่จอง
ซือ้และไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) โดยผูถื้อหุน้
เดิมของบรษิัทฯ ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักล่ำวตอ้งเป็น
ผูถื้อหุน้ท่ีมีชื่อปรำกฏในวันก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บั
กำรจดัสรรและเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ 
(Rights Offering) (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 ใน
อตัรำส่วน 2 หุน้สำมญัเพิ่มทนุใหม่ต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย  
 
ทั้งนี ้ในกรณีที่มีเศษของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจำกกำร
ค ำนวณดงักล่ำวใหต้ดัเศษทิง้ทัง้จ ำนวน ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯที่
เหลือจำกกำรจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะท ำกำรยกเลิก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯส่วนที่เหลือจ ำนวนดังกล่ำว ซึ่งจะท ำให้
คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯในจ ำนวนเท่ำที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ไดล้งตวั 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0.00 บำท (ศนูยบ์ำท) 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ 

: ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ 
ได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไข
กำรปรบัสิทธิ ตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 
1.5  

รำคำกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั : 0.25 บำทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำม
เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ (โปรดพิจำรณำเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในหวัขอ้ 1.5) 

ทั้งนี ้ เนื่องจำกบริษัทฯ มีขำดทุนสะสมปรำกฏในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ ้นสุดวันที่  31 
ธันวำคม 2561 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทฯ จึงก ำหนดรำคำใช้
สิทธิซือ้หุน้สำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในรำคำที่ต  ่ำกว่ำ
มูลค่ำที่ตรำไวข้องบริษัทฯ ได ้โดยบริษัทฯ จะตอ้งปฏิบัติตำม
มำตรำ 52 แห่งพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 
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ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ฯ  

: บริษัทฯ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์

ตลำดรองของหุน้สำมญัที่เกดิจำก
กำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ  

: บริษัทฯ จะน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย ์

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ : ในกำรพิจำรณำผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะพิจำรณำ
ถึงผลกระทบ 3 ประกำร 

ผลกระทบทันทีจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ตำมสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) 
ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ อัตรำส่วน 

1. ผลกระทบต่อสดัส่วน
กำรถือหุน้ (Control 
dilution) 

ร้อยละ 40.00 
 

2. ผลกระทบดำ้นรำคำ 
(Price Dilution) 

ร้อยละ 7.21 
 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
ก ำไร (Earnings per 
share dilution) 

ไม่มีผลกระทบเนื่องจำก
บรษิัทยงัไมม่ีผลก ำไร 

ผลกระทบจำกกรณีผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญ เพิ่ มทุ นตำมสัดส่ วนของผู้ ถือหุ้ น  (Rights 
Offering) ทัง้จ ำนวน  
ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ อัตรำส่วน 

1. ผลกระทบต่อสดัส่วน
กำรถือหุน้ (Control 
dilution) 

ไม่มีผลกระทบเนื่องจำกกำร
ใช้สิทธิเป็นไปตำมสัดส่วน
ของผูถื้อหุน้เดิม 
(ในกรณี ที่ ผู้ ใช้ สิ ท ธิต ำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นผู้
ถื อ หุ้ น เดิ ม ต ำม สั ด ส่ ว น
ทัง้หมด) 

หรือ 
ร้อยละ 16.67 

(ในกรณี ที่ ผู้ ใช้ สิ ท ธิต ำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้
เป็นผูถื้อหุน้เดิม) 
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2. ผลกระทบดำ้นรำคำ 
(Price Dilution) 

ไม่มีผลกระทบเนื่องจำกกำร
ใช้สิทธิเป็นไปตำมสัดส่วน
ของผูถื้อหุน้เดิม 
(ในกรณี ที่ ผู้ ใช้ สิ ท ธิต ำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นผู้
ถื อ หุ้ น เดิ ม ต ำม สั ด ส่ ว น
ทัง้หมด) 

หรือ 
ร้อยละ 8.85 

(ในกรณี ที่ ผู้ ใช้ สิ ท ธิต ำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้
เป็นผูถื้อหุน้เดิม) 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
ก ำไร (Earnings per 
share dilution) 

ไม่มี ผลกระทบเนื่ อ งจำก
บรษิัทฯ ยงัไม่มีผลก ำไร 

ผลกระทบจำกกรณีผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมัญ เพิ่ มทุ นตำมสัดส่ วนของผู้ ถือหุ้ น  (Rights 
Offering) และบริษัทฯ สำมำรถน ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่
เหลือจำกกำรไม่ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมไปเสนอขำย
ต่อบุคคลในวงจ ำกัด (PP) ได้ทัง้หมด  
ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ อัตรำส่วน 

1. ผลกระทบต่อสดัส่วน
กำรถือหุน้ (Control 
dilution) 

ร้อยละ 40.00 
(ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมทกุคน
ไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนตำมสัดส่วนของผูถื้อหุ้น 
(Rights Offering) แ ล ะ
บ ริษั ท ฯ  ส ำม ำรถน ำหุ้ น
สำมัญเพิ่มทุนที่ เหลือจำก
กำรไม่ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
เดิมไปเสนอขำยต่อบคุคลใน
วงจ ำกัด  (PP) ได้ทั้ งหมด 
โด ย  PP ไม่ มี สิ ท ธิ ได้ รับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ) 

หรือ 
ไม่ถึงร้อยละ 40.00  
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(ในกรณี ที่ ผู้ ใช้ สิ ท ธิต ำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นผู้
ถือหุน้เดิมทัง้หมด)  

หรือ 
ไม่ถึงร้อยละ 40.00  

(ในกรณี ที่ ผู้ ใช้ สิ ท ธิต ำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้
เป็นผูถื้อหุน้เดิม) 

2. ผลกระทบดำ้นรำคำ 
(Price Dilution) 

ยังไม่มีผลกระทบเรื่องกำร
ลดลงของรำคำเนื่ องจำก
ต ำม เงื่ อ น ไข ก ำ รน ำ หุ้ น
สำมัญเพิ่มทุนที่ เหลือจำก
กำรใช้สิทธิตำมสัดส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเดิมไปเสนอขำยให้
บุ ค คลในวงจ ำกั ด นั้ น  ที่
ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น มี ม ติ
มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำร
ของบริษัทฯ หรือผู้ที่ ได้รับ
ม อ บ ห ม ำ ย จ ำ ก
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้
พิจำรณำก ำหนดรำคำเสนอ
ขำยตำมรำคำตลำดแต่ไม่
ต  ่ำกว่ำรำคำที่เสนอให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) ซึ่งจะท ำใหร้ำคำที่
เสนอขำยนั้นสูงกว่ำหรือ
เท่ำกับรำคำหุ้นในตลำด ณ 
ขณะนัน้  

หรือ 
 

ไม่สูงไปกว่ำร้อยละ 8.85  
(ในกรณี ที่ ผู้ ใช้ สิ ท ธิต ำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้
เป็นผูถื้อหุน้เดิม) 
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3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
ก ำไร (Earnings per 
share dilution) 

ไม่มี ผลกระทบเนื่ อ งจำก
บรษิัทยงัไม่มีผลก ำไร 

โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณตำมขอ้ 1.16 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ
นี ้

1.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

1.2.1  นำยทะเบียนมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทกุรำย โดยใน
ส่วนของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ฝำกไวก้บัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะระบชุื่อศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็น
ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ แทนในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น นำยทะเบียนจะออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตำมแบบที่นำยทะเบียนก ำหนดใหแ้ก่ศนูย์
รบัฝำกหลกัทรพัย ์

1.2.2  นำยทะเบียนมีหน้ำที่ตำมสัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนที่จะตอ้งจัดท ำและเก็บรักษำสมุดทะเบียน  
ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไวจ้นกว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดจะมีกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญของ
บรษิัทฯ หรือจนกว่ำครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (แลว้แต่กรณี) 

1.2.3  ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

-  ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ กรณีทั่วไป  

สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรำกฏชื่อเป็นเจำ้ของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ จ ำนวนดงักล่ำวที่ระบุอยู่ในสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในขณะนัน้ๆ หรือใน
วันก่อนวันแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ เวน้แต่จะไดม้ีกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งสำมำรถใชย้นักบัผูอ้อกใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ ไดต้ำมขอ้ 1.3 เกิดขึน้แลว้ในวันปิดสมุดทะเบียนที่เก่ียวขอ้งขำ้งตน้ ซึ่งสิทธิในใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ จะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

-   ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดง 
สิทธิฯ แทน  

สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะตกไดแ้ก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจำกศนูยร์บัฝำกหลักทรพัยว์่ำเป็นผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จ ำนวน
ดงักล่ำวที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ โดยจ ำนวนดงักล่ำวจะตอ้งไม่เกิน
กว่ำจ ำนวนรวมของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในชื่อของศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุด
ทะเบียนในขณะนัน้ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ ในกรณีที่มีกำรปิดสมดุทะเบียน 
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1.2.4  เมื่อศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์จง้ต่อนำยทะเบียน นำยทะเบียนมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
ใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์ละลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิใน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ รำยดังกล่ำวเป็นผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ตำมจ ำนวนที่ไดร้บัแจง้จำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เมื่อไดม้ีกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และ
ลงทะเบียนดงักล่ำวแลว้ นำยทะเบียนจะแกไ้ขจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไวใ้นชื่อของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยหกัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
ที่ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ออก ส่วนจ ำนวนรวมของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ออกใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยน์ัน้ หำกนำยทะเบียนไม่ไดท้ ำกำรแกไ้ข (ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็
ตำม) ใหถื้อว่ำมีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ไดแ้ยกไปออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
และลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่ำว 

1.3 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ 

1.3.1  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่มิไดฝ้ำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

- กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่ำงผู้โอนและผู้รับโอน กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะ
สมบูรณเ์มื่อผูโ้อนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นผูท้ี่สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ระบุ
ชื่อเป็นเจำ้ของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในจ ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผูร้บัโอนคนสุดทำ้ยโดยมี
กำรสลกัหลงัแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถว้นจำกผูท้ี่ปรำกฏชื่อดงักล่ำว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลำยมือชื่อสลกัหลงัแสดงกำรโอนไวด้ว้ย 

- ผลกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่ำงผู้รับโอนกับบริษัทฯ กำรโอนใบส ำคัญแสดง 
สิทธิฯ จะใชย้ันกับบริษัทฯ ไดก้็ต่อเมื่อนำยทะเบียนไดร้บัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ พรอ้มทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดล้งลำยมือชื่อเป็น
ผูร้บัโอนในดำ้นหลงัของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ นัน้ครบถว้นแลว้ 

- ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ระหว่ำงผูร้บัโอนกับบุคคลภำยนอก กำรโอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ จะใชย้นักับบคุคลภำยนอกไดก้็ต่อเมื่อนำยทะเบียนไดล้งทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ฯ ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เรียบรอ้ยแลว้ 

- กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของนำย
ทะเบียนในวันและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียน และจะตอ้งท ำตำมแบบและวิธีกำรที่นำย
ทะเบียนก ำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ลงลำยมือชื่อ
ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ข้ำงตน้ พรอ้มทั้งหลักฐำนอื่นๆ ที่ยืนยันถึงควำมถูกตอ้งและควำม
สมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรบัโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ พรอ้มทัง้หลกัฐำนอื่นๆ ตำมที่นำยทะเบียนก ำหนด อย่ำงไรก็ดี นำยทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่
รบัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หำกนำยทะเบียนเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ นัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 
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1.3.2  ส ำหรบักำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยใ์ห้เป็นไปตำมขอ้บังคับของ
ตลำดหลกัทรพัย ์ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4 กำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใชส้ิทธ ิ

1.4.1 วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ และกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้แรกเมื่อครบก ำหนด 3 เดือน นบั
จำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (29 พฤศจิกำยน 2562) ส ำหรบักำรใชสิ้ทธิครัง้ถดัไป ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ สำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดใ้นวนัท ำกำรสดุทำ้ยของทุกสิน้เดือนมีนำคม 
มิถนุำยน กนัยำยน และธันวำคม ทัง้นี ้วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย  คือ วนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
มีอำยุครบ 3 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (29 สิงหำคม 2565) หำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้ใดไม่ตรงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิเป็นวนัท ำกำรก่อน
หนำ้วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว  

โดยวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรก ตรงกับวันที่  29 พฤศจิกำยน 2562 และวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สุดทำ้ยตรงกับวันที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ มีอำยุครบ 3 ปี นับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (29 
สิงหำคม 2565) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยำยอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีขอ้ก ำหนดเรียกใหผู้ถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิก่อนครบก ำหนด  

ในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สำมำรถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบำงส่วนก็ได ้ส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่
เหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภำยในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย บริษัทฯ จะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ดงักล่ำวและใหถื้อว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นๆ 
สิน้สภำพโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 

1.4.2 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ  

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัของบรษิัทฯ ตำมวิธีที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.4.6 โดยจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ภำยในระหว่ำง 5 วันท ำกำรก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 
ภำยในช่วงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. หำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้ใดไม่ตรง
กับวันท ำกำร ให้เล่ือนวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดังกล่ำว   
ยกเวน้ส ำหรบัวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สำมญัของบรษิัทฯ จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัภำยใน 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำร
ใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย  

ทัง้นี ้เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ แลว้ จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวได  ้
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ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจง้ข่ำวเก่ียวกบัระยะเวลำยื่นควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิ 
พรอ้มทัง้สถำนที่ใชสิ้ทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัย์ โดยบริษัทฯ จะแจง้รำยละเอียด
ดงักล่ำวอย่ำงนอ้ย 5 (หำ้) วนัท ำกำรก่อนระยะกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ส ำหรบั
กำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย บรษิัทฯ จะส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  ตำมรำยชื่อที่
ปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  โดยบรษิัทฯ จะปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สุดท้ำย และตลำดหลักทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้
เครื่องหมำยหำ้มกำรซือ้ขำยชั่วครำว (SP) ล่วงหนำ้ 2 (สอง) วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จนถึงวนัใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ย ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่ำว ตรงกับวนัหยุด
ท ำกำรของบริษัทฯ ใหเ้ล่ือนเป็นวันท ำกำรสุดทำ้ยก่อนหนำ้วันปิดสมุดทะเบียนนั้น ทั้งนี ้ใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ จะพกักำรซือ้ขำยตัง้แต่วนัปิดสมดุทะเบียนดงักล่ำว จนถึงวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย 

1.4.3 นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
เลขที่ 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท:์ 0-2009-9000 
โทรสำร: 0-2009-9991 
Website: www.set.or.th/tsd 

1.4.4 สถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ  
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 723 อำคำรเตียวฮงสีลม ชัน้ท่ี 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท:์ 02 118-9599 
โทรสำร: 02 118-9598 

Website: www.pacedev.com 

1.4.5 วิธีกำรใชสิ้ทธิและขัน้ตอนกำรใชสิ้ทธิ 
ในกรณีมีกำรแต่งตัง้ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงสถำนที่ที่ติดต่อ
ในกำรใชสิ้ทธิ บรษิัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทรำบผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัย ์

1.4.6 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สำมำรถขอรบัใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัไดท้ี่บริษัทฯ และ/
หรือ  ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิท ธิ  หรือดำวน์โหลดจำกเว็บ ไซต์ของบริษั ท ฯ 
(www.pacedev.com) โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สำมำรถแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั
ไดท้ี่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ โดยจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิตำมระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในหวัขอ้ 1.4.2 ตำมที่ระบขุำ้งตน้ 

ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบใบหุ้น (Scrip) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เป็นหลกัฐำนในกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิไดท้นัที 

http://www.set.or.th/tsd
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ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ตอ้งกำรใช้
สิทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ออกจำกระบบไรใ้บหุน้
หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด  โดยยื่นต่อบริษัท
หลกัทรพัยท์ี่ท  ำหนำ้ที่เป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่ำว
จะด ำเนินกำรแจ้งกับศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย์ เพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ส ำหรบัน ำไปใชเ้ป็น
หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ โดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (แลว้แต่กรณี) ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อน ำไปใช้เป็น
หลกัฐำนประกอบกำรด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมที่ระบไุวข้ำ้งตน้ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั จะตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชสิ้ทธิ โดยด ำเนินกำรและส่งเอกสำรดงัต่อไปนีใ้หแ้ก่บรษิัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชสิ้ทธิ ตำมสถำนที่ติดต่อตำมที่ระบุไวใ้นหัวขอ้ 1.4.4 ขำ้งตน้ หรือตำมที่มีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง ซึ่ง
บรษิัทฯ จะแจง้ใหท้รำบต่อไป (ทัง้นี ้บริษัทจะไม่รับกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิทำงไปรษณีย)์  

ก) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญที่ไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชดัเจน  และครบถว้น
ทกุรำยกำร พรอ้มลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และส่งใหแ้ก่บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทน
รบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ ทั้งนี ้ผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะสำมำรถขอรบัแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญได ้ณ 
สถำนที่ติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ ในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ หรือดำวนโ์หลด
แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัไดท้ี่ www.pacedev.com 

ข) ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตำมแบบท่ีตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด ซึ่ง
ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ลงลำยมือชื่อผูโ้อนดำ้นหลัง ตำมจ ำนวนที่ระบุในแบบแสดงควำม
จ ำนงกำรใชสิ้ทธิ และหนังสือมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นมำรบัใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ฉบับใหม่ส ำหรบั
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ (ถำ้มี) 

ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใชสิ้ทธิตำมที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ แก่บรษิัทฯ โดยวิธีใดวิธีหน่ึงดงันี ้ 

▪ กรณีช ำระดว้ยกำรโอนเงนิสดเขำ้บญัชี 

กำรโอนเงินเขำ้บัญชีดงัต่อไปนีเ้ท่ำนั้น “บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอรป์อเรชั่น 
จ ำกัด (มหำชน)” ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) สำขำตรอกจันทร์ บัญชี
กระแสรำยวัน เลขที ่133-317653-3 และแนบหลกัฐำนกำรโอนเงินภำยในวนัใชสิ้ทธิ
แต่ละครัง้  

▪ กรณีช ำระดว้ยกำรน ำฝำก เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊ำฟท ์หรือค ำสั่งจ่ำยเงนิธนำคำร 

กำรน ำฝำก เช็ค/ แคชเชียรเ์ช็ค/ ดร๊ำฟท ์หรือค ำสั่งจ่ำยเงินธนำคำร ที่สำมำรถเรียกเก็บ
ไดใ้นกรุงเทพมหำนคร โดยตอ้งน ำฝำกภำยใน 11.00 น. ของวนัท ำกำร 2 วนัก่อนวนัใช้
สิทธิแต่ละครัง้ โดยน ำฝำกเข้ำบัญชี “บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น 

http://www.pacedev.com/
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จ ำกัด (มหำชน)” ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) สำขำตรอกจันทร์ บัญชี
กระแสรำยวัน เลขที ่133-317653-3 และแนบหลกัฐำนกำรโอนเงินภำยในวนัใชสิ้ทธิ
แต่ละครัง้ 

ทั้งนี ้ บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิในกำรรับช ำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญด้วยวิ ธีกำรอื่น ใด 
นอกเหนือจำกกำรโอนเงินหรือน ำฝำกเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ ดร๊ำฟท ์หรือค ำสั่งจ่ำยเงินธนำคำร เขำ้
บญัชีที่ก ำหนดไวข้ำ้งตน้ 

ง) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด (ถำ้มี) ตำม
บทบัญญัติแห่งประมวลรษัฎำกรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใชบ้ังคบัในกำรใชสิ้ทธิซือ้
หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

จ) หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิ 

1) บคุคลสญัชำติไทย  : ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 
หรือส ำเนำบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจที่ยงัไม่หมดอำย ุ
(ในกรณีมีกำรเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท ำใหช้ื่อ/ชื่อสกุล 
ไม่ตรงกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสำรท่ีออก
โดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจง้เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล 
เป็นตน้) พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

2) บคุคลต่ำงดำ้ว  : ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่
หมดอำย ุพรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3)   นิติบคุคลในประเทศ  : ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวง
พำณิชย ์อำยุไม่เกิน 6 เดือน นับจำกวันที่ยื่นแบบ
แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ  พรอ้ม
รบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำร   ผูม้ีอ  ำนำจที่มี
ชื่อปรำกฏอยู่ ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ
เอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือ
ชื่อตำม 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี พรอ้มรบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 

4)   นิติบคุคลต่ำงประเทศ  : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรบัรองโดย Notary public 
ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ อำยไุม่เกิน 12 เดือนก่อน
วนัใชสิ้ทธิ พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจ และเอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลง
ลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี พรอ้มรับรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง 
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5)   คสัโตเดียน (Custodian)  : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรับรองโดย  Notary 
public ของประเทศที่ออกเอกสำรนั้น อำยุไม่เกิน 12 
เดือนก่อนวนัใชสิ้ทธิ พรอ้มหนังสือแต่งตัง้คสัโตเดียน 
หนงัสือมอบอ ำนำจ (ถำ้มี) และเอกสำรหลกัฐำนของผู้
มีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี 
พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ 
บรษิัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นัน้ๆ  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ 
และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิสำมำรถใชดุ้ลพินิจในกำรพิจำรณำใหผู้ถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดต้ำมควำมเหมำะสม 

1.4.7 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญ 
จะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ โดยอตัรำกำรใชสิ้ทธิเท่ำกับใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุน้สำมัญ 1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัอัตรำกำรใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไขกำรปรบั
สิทธิตำมขอ้ 1.5 

1.4.8 จ ำนวนหุน้สำมัญที่ออกให้เมื่อมีกำรใชสิ้ทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิ  ซึ่งผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดช้ ำระตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำร
ใชสิ้ทธิในขณะที่มีกำรใชสิ้ทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเต็ม ไม่เกินจ ำนวนหน่วย
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ คูณดว้ยอตัรำกำรใชสิ้ทธิ หำกมีกำรปรบั
รำคำกำรใชสิ้ทธิและ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิแลว้ท ำใหม้ีเศษเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดงักล่ำว  บริษัทฯ 
จะไม่น ำเศษดงักล่ำวมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินที่เหลือจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวเป็นเช็คระบุชื่อขีด
คร่อมเฉพำะคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ โดยทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ภำยใน 10 (สิบ) วนั
ท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเกณฑก์ำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใช้
สิทธิตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมญัที่จะไดร้บัจำกกำรใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

1.4.9 ในกำรใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั โดยไม่มีกำร
ก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมญัขัน้ต ่ำ  

1.4.10 หำกบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิไดร้บัหลักฐำนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง หรือจ ำนวนเงินท่ีบรษิัทฯ และ/หรือ ตวัแทน
รบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิไดร้บัช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนที่ระบุไวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ  หรือ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตรวจสอบไดว้่ำ 
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ขอ้ควำมที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ กรอกลงในแบบแสดงควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญนั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง  ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งท ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใชสิ้ทธิ หำกผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ท ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำ
ดงักล่ำว บรษิัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิจะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
แสดงเจตนำยกเลิกกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั และบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิจะจดัส่งเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำรที่ไดร้บั (แลว้แต่กรณี) และ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ภำยใน 10 
(สิบ) วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ  ใหถื้อว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธินัน้สิน้สภำพลงโดยไม่
มีกำรใชสิ้ทธิ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิจะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้
และ/หรือค่ำเสียหำยอื่นใด ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  

ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ช ำระจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิไม่
ครบถว้น บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวที่จะถือว่ำ
จ ำนวนหุน้สำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนที่จะไดร้บัตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งตวัแทนรบั
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิไดร้บัช ำระไวจ้รงิตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะนัน้  

กำรกระท ำใดๆ ของบรษิัทฯ และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิใหถื้อว่ำเป็นท่ีสดุในแต่ละ
ครัง้ของกำรใชสิ้ทธิ   

1.4.11 ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิไม่สำมำรถคืนเงินส่วนที่ไม่ไดใ้ช้
สิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดภ้ำยในระยะเวลำ 10 (สิบ) วนันบัแต่วนัที่ใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ๆ ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 (เจ็ดจุดหำ้) ต่อปี โดยค ำนวณจำกเงิน
ส่วนที่ไม่ไดใ้ช้สิทธินับแต่วันที่พน้ก ำหนด 10 (สิบ) วันดังกล่ำวจนถึงวันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
ไดร้บัคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 

อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิไดท้ ำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลก
เงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถื้อใบส ำคญัสิทธิฯ ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ไดร้บัเงินคืนแลว้โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป 

1.4.12 เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั ได้
ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั  กล่ำวคือ ไดส่้งมอบทัง้ใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั และช ำระเงิน
ค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญถูกตอ้งและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ จะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำกบรษิัทฯ 

1.4.13 เมื่อพน้ก ำหนดวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
ยงัมิไดป้ฏิบตัิตำมเงื่อนไขของกำรใชสิ้ทธิที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้น ใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบ
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แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะใชสิ้ทธิไม่ไดอ้ีกเมื่อพน้ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย 

1.4.14 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวน
หุน้สำมญัที่ออกใหม่ส ำหรบักำรใชสิ้ทธิภำยใน 14 (สิบส่ี) วนั นบัตัง้แต่วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิซึ่งบรษิัทฯ 
ไดร้บัช ำระค่ำหุน้ครบถว้นตำมจ ำนวนที่มีกำรใชสิ้ทธิแลว้ โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไดใ้ชสิ้ทธินั้นเขำ้เป็นผูถื้อหุน้สำมญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตำม
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใชสิ้ทธิ 

หุน้สำมญัใหม่ที่ออกเนื่องจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกับ
หุน้สำมัญของบริษัทฯ ที่ไดอ้อกไปก่อนหนำ้แลว้ทุกประกำร นับตัง้แต่วันที่มีกำรจดแจ้งชื่อของผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือผูร้บัสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้
เนื่องจำกกำรออกหุน้สำมญัใหม่ จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ กบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 

1.4.15 ในกรณีที่หุน้สำมญัที่ส  ำรองไวเ้พื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำย
ที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมขอ้ 1.8 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ จะ
ไม่ชดใชค้่ำเสียหำยให้แก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได  ้ถึงแม้ว่ำจะมีหุน้สำมัญ
เพียงพอ ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เป็นบคุคลต่ำงดำ้วหรือนิติบคุคลต่ำงประเทศที่ไม่สำมำรถ
ใชสิ้ทธิได ้เพรำะถกูจ ำกดัสิทธิตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ท่ีระบใุนขอ้บงัคับบรษิัทฯ 

1.5 เงือ่นไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ทัง้นี ้เพื่อรกัษำผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ใหด้อ้ยไปกว่ำเดิม บริษัทฯ จะด ำเนินกำร
ปรบัรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ฯ เมื่อเกิด
เหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์น่ึงดงัต่อไปนี ้

1.5.1  เมื่อบริษัทฯ มีกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุน้
หรือแบ่งแยกหุน้ของบริษัทฯ โดยกำรเปล่ียนแปลงรำคำใชสิ้ทธิและอตัรำใชสิ้ทธิจะมีผลเมื่อมลูค่ำที่ตรำ
ไวม้ีผลบงัคบัใชต้ำมที่เผยแพรผ่่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูส่ืออิเล็กทรอนิคสข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์  

(1)  รำคำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price 1  =  Price 0 x Par 1 

 Par 0 
(2)  อตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Ratio 1  =  Ratio 0 x Par 0 
                    Par 1 

โดยที่  Price 1  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Price 0  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1  คือ  อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
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Ratio 0  คือ  อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Par 1  คือ  มลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปล่ียนแปลง 

Par 0  คือ  มลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

1.5.2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ในรำคำต ่ำใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจ ำกัด โดย “รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 (เก้ำสิบ) ของ 
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” ซึ่งกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผล
บงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลำด
หลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ (Rights Issue) และ/หรือวนั
แรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทัง้หมดที่บริษัทฯ จะไดร้บั
จำกกำรเสนอขำยหุน้สำมัญ หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลักทรพัยท์ี่ออกนั้น (ถำ้มี) 
หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่ทัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พรอ้มกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ใน
เงื่อนไขที่จะตอ้งจองซือ้หุ้นดังกล่ำวดว้ยกัน ให้น ำรำคำเฉล่ียทั้ง 2 รำคำ และจ ำนวนหุ้นที่ออกใหม่
ทั้งหมดมำค ำนวณรำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยพรอ้มกัน
ดงักล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ ำจ ำนวนหุน้และรำคำเสนอขำยเฉพำะของหุน้
สำมัญที่ออกใหม่ซึ่ง “รำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 (เก้ำสิบ) ของ 
"รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัทฯ" มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนัน้ 

"รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ"  ไดก้ ำหนดไวเ้ท่ำกับ รำคำเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมัญ
ของบรษิัทฯ ที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัย ์7 (เจ็ด) วนัท ำกำรติดต่อกันก่อนวนัที่ใชใ้นกำร
ค ำนวณ ซึ่งรำคำตลำดเฉล่ียถ่วงน ำ้หนัก เท่ำกับ มลูค่ำกำรซือ้ขำยหุน้สำมญัทัง้หมดของบริษัทฯ หำร
ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบรษิัทฯ ที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัย ์

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมัญของบริษัทฯ จะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หุน้
สำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอ
ขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัทฯ” เนื่องจำกหุน้สำมญัไม่มีกำรซือ้ขำยใน
ช่วงเวลำดงักล่ำว บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

“รำคำยุติธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่ส  ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำม
เห็นชอบ 
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(1)  รำคำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price 1  =  Price 0 x [(A x MP) + BX] 

 [MP x (A + B)] 
(2)  อตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

โดยที่  Price 1 คือ   รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ   รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

MP คือ   รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิัทฯ 

A คือ   จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วันก่อนปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพื่อกำรจองซือ้หุน้สำมัญที่ออกใหม่ของ    
ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมัญ 
ที่ออกใหม่แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยให้แก่
บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B คือ   จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยแก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/
หรือ เสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป  และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
บคุคลในวงจ ำกดั 

BX คือ   จ ำนวนเงินที่จะไดร้บัทั้งสิน้ หลงัหกัค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำร
ออกหลักทรพัยน์ั้น (ถำ้มี) ทั้งจำกกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
เดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชนทั่วไป  และ/หรือ เสนอขำย
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

1.5.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหลักทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ในรำคำต ่ำให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำย
ประชำชน ทั่วไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ำกัดโดยที่หลกัทรพัยน์ัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้
สำมญัได ้หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญ (“หลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น 
หุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญั โดยที่ “รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญ
ที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่ำว ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 (เกำ้สิบ) ของ “รำคำตลำดของหุ้น
สำมัญของบริษัทฯ” 

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูถื้อหุน้สำมญั
จะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือ
ใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR หรือ XW) ส ำหรบักรณีที่
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เป็นกำรเสนอขำยใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อก
ใหม่ใดๆ ท่ีมีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัไดห้รือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั กรณี
เสนอขำยใหก้บัประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นสำมัญทีอ่อกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินท่ีบริษัทฯ จะไดร้บั
จำกกำรขำยหลกัทรพัยท์ี่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้
สำมัญ หักดว้ยค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรพัยน์ั้น (ถำ้มี) รวมกับเงินที่จะไดร้บัจำกกำรใช้
สิทธิซือ้หุน้สำมญันัน้ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหม่เพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธินัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพพรอ้มกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำร
เสนอขำย ในเงื่อนไขที่จะตอ้งจองซือ้หลักทรัพย์ดังกล่ำวดว้ยกัน ให้ค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงจำก
หลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพทั้งหมด แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยพรอ้มกันดังกล่ำวไม่อยู่
ภำยในเงื่อนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ให้ค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงจำก หลักทรพัย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ
แปลงสภำพ ซึ่ง "รำคำเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สำมัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิ" ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 (เกำ้
สิบ) ของ "รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ" เท่ำนั้น “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” มี
ควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ 1.5.2 ขำ้งตน้ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่
ออกใหม่ใดๆ ที่ใหสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมัญ หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมัญ ส ำหรบักรณีที่เป็น
กำรเสนอขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำย
หลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญแก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

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

 [MP x (A + B)] 
(2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

โดยที่  Price 1    คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

MP คือ   รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัทฯ 

A คือ   จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รียกช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุ
ทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อกำรจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะ
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แปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได ้หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้
หุ้นสำมัญ และ/หรือ ก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได ้
หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญ กรณีเสนอขำยต่อประชำชน
ทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B คือ   จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ ออกใหม่  เพื่ อรองรับกำรใช้สิท ธิของ
หลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพหรือเป ล่ียนเป็นหุ้น
สำมัญได ้หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญตำมที่เสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/
หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

BX คือ   จ ำนวนเงินที่จะไดร้บัทั้งสิน้ หลงัหกัค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำร
ออกหลกัทรพัยใ์ดๆ ท่ีใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้
สำมญัได ้หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั ส ำหรบักำรเสนอ
ขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/
หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บัจำก
กำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได ้หรือใหสิ้ทธิ
ในกำรจองซือ้หุน้สำมญั 

1.5.4 เมื่อบรษิัทฯ จ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้สำมญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ บรษิัทฯ กำร
เปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะ
ไม่มีสิทธิรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XD) 

(1)  รำคำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price 1  = Price 0 x A 

 (A + B) 
(2)  อตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

โดยที่  Price 1    คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ   อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
A คือ   จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วันก่อนปิด

สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื่อสิทธิในกำรรบัหุน้ปันผล 
B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 
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1.5.5 เมื่อบรษิัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 90 ของก ำไรสทุธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
หลังหกัภำษีเงินไดแ้ละหลังจำกหักขำดทุนสะสมและส ำรองตำมกฎหมำย ส ำหรบักำรด ำเนินงำนใน
รอบระยะเวลำปีบัญชีใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ
และอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทันทีตัง้แต่วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมัญจะไม่มีสิทธิรบัเงินปันผล (วนัแรกที่
ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XD) 

ทัง้นี ้อตัรำรอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ำยใหก้บัผูถื้อหุน้ ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจรงิจำกผลกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละรอบระยะปีบัญชีไม่ว่ำจะเป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรสทุธิหรือก ำไรสะสม หำรดว้ยก ำไร
สทุธิตำมงบตำมงบกำรเงินของบริษัทฯ หลงัหักภำษีเงินไดแ้ละหลังจำกหักขำดทุนสะสมและส ำรอง
ตำมกฎหมำย ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำปีบญัชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจริง
ดงักล่ำวใหร้วมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบญัชีดงักล่ำวดว้ย 

วนัที่ใชใ้นกำรค ำนวณ หมำยถึง วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมัญจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลำด
หลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XD)  

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

 MP 
(2)  อตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ   รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

MP คือ   รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัทฯ 

D คือ   เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ำยจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 

R คือ   เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ำยในอตัรำรอ้ยละ 90 โดยค ำนวณจำกก ำไร
สุทธิหลักหักภำษีเงินได้และหลังจำกหักขำดทุนสะสมและ
ส ำรองตำมกฎหมำย จำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีบญัชี หำร
ดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

1.5.6 ในกรณีที่มีเหตกุำรณใ์ด ๆ  อนัท ำใหผ้ลตอบแทนใด ๆ  ที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ จะไดร้บัเมื่อมีกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ดอ้ยไปกว่ำเดิม  โดยที่เหตุกำรณใ์ด ๆ  นั้นไม่ได้
ก ำหนดอยู่ในขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.5 ดงักล่ำวขำ้งตน้ ใหบ้รษิัทฯ พิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำ
กำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ (หรือปรบัจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ แทนอตัรำกำรใชสิ้ทธิ)  
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ใหม่อย่ำงเป็นธรรม   โดยไม่ท ำใหสิ้ทธิของผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ดอ้ยไปกว่ำเดิม โดยใหถื้อว่ำผลกำร
พิจำรณำนัน้เป็นที่สดุ และใหบ้ริษัทฯ แจง้ต่อตลำดหลกัทรพัยท์นัทีนบัแต่วนัที่มีเหตุกำรณห์รือก่อน 9.00 น. 
ของวันถัดไป และแจง้ใหส้ ำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงรำยละเอียด
ดงักล่ำวดว้ยภำยในระยะเวลำ 15 (สิบหำ้) วนั นบัตัง้แต่วนัที่มีเหตใุหต้อ้งด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิ
ดงักล่ำว 

1.5.7 กำรค ำนวณเปล่ียนรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะ
ค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงตำมล ำดบัเหตกุำรณก์่อนหลงัของกำรเปรียบเทียบกบัรำคำตลำดของหุน้สำมญัของ
บริษัทฯ ส ำหรบัในกรณีที่มีเหตุกำรณต์่ำง ๆ  จะเกิดขึน้พรอ้มกันใหค้  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเรียงล ำดบัดงันี ้
คือ ขอ้ 1.5.1 ข้อ 1.5.5 ขอ้ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ขอ้ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 โดยในแต่ละล ำดับครัง้ที่มีกำรค ำนวณ
กำรเปล่ียนแปลงใหค้งสภำพของรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 (สำม) ต ำแหน่ง 

1.5.8 กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอัตรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 จะไม่มีกำร
เปล่ียนแปลงซึ่งท ำใหร้ำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่สงูขึน้และอตัรำกำรใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ ส ำหรบั
กำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใชสิ้ทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 
ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุน้สำมัญ (จ ำนวนหุน้สำมญัค ำนวณไดจ้ำก อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่คูณกับจ ำนวน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่แสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ เมื่อค ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้ออกมำเป็นเศษหุน้ใหต้ดัเศษ
ของหุน้นัน้ทิง้) ในกรณีจ ำนวนเงินที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใชสิ้ทธิมีเศษของบำท ใหใ้ชท้ศนิยม 2 ต ำแหน่ง 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิจนเป็นผลท ำใหร้ำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ที่ค  ำนวณตำม
สตูรมีรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญั (Par Value) ของบรษิัทฯ นัน้ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่เพียงเท่ำกับมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัเท่ำนัน้ ส ำหรบัอตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่
ใหใ้ชอ้ตัรำกำรใชสิ้ทธิที่ค  ำนวณไดต้ำมขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 เช่นเดิม เวน้แต่กฎหมำยจะก ำหนดไวเ้ป็น
อย่ำงอื่น 

1.5.9 บริษัทฯ อำจท ำกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิควบคู่กับกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรบั
อตัรำกำรใชสิ้ทธิก็ได ้

1.5.10 กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอัตรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 และ/หรือ กำรออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรบัอัตรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.5.9 บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจ้ง
รำยละเอียดเก่ียวกับกำรปรบัสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ตอ้งมีกำรปรบัสิทธิ รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณ 
รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ วันที่กำรปรบัสิทธิมีผลบังคับ และจ ำนวนใบส ำคัญแสดง
สิทธิที่ออกทดแทนกำรปรบัอัตรำกำรใช้สิทธิต่อตลำดหลักทรัพย์ โดยจะแจ้งทันทีนับตั้งแต่วันที่มี
เหตุกำรณ์หรือก่อน 9.00 น. ของวันที่กำรปรบัสิทธิมีผลบังคับผ่ำนทำงส่ืออิเล็คทรอนิกสข์องตลำด
หลกัทรพัย ์และแจง้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 (สิบหำ้) วนันบัแต่วนัท่ีกำรปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้  

บริษัทฯ จะแจง้อัตรำและรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ต่อตลำดหลักทรพัยฯ์ โดยไม่ชักชำ้ในวนัที่มีเหตุกำรณ์
เกิดขึน้หรือก่อนวนัหรือภำยใน 9.00 น. ของวนัท่ีอตัรำและรำคำใชสิ้ทธิมีผลบงัคบั  
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1.6 กำรแก้ไขเพิ่มเติมสทิธิและเงือ่นไขของใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ 

1.6.1 กำรปรบัสิทธิตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.5 ขำ้งตน้ และกำรแกไ้ขที่ท  ำใหเ้กิดประโยชนต์่อผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ โดยชดัแจง้หรือท่ีตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและกำรแกไ้ขในส่วนที่ไม่ใช่สำระส ำคญั 
เช่น แก้ไขขั้นตอนกำรใช้สิทธิ ซึ่งกำรแก้ไขเพิ่มเติมนี ้จะตอ้งไม่ขัดต่อบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือ กฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ กฎ 
ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั หรือค ำสั่งที่มีผลบงัคบัทั่วไป หรือประกำศ หรือขอ้บงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. ที่
เก่ียวขอ้งใหบ้ริษัทฯ กระท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกที่ประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
ภำยหลงัจำกที่ไดแ้จง้ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต รบัทรำบแลว้  

1.6.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมข้อ 1.6.1 ต้องได้รับควำมยินยอมจำก 
บรษิัทฯ และที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในขอ้ 1.6.2 นี ้ยกเวน้กำรปรบัสิทธิตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับควำมยินยอมดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.6.3 กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำในกรณีใด จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กับขอ้ก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 
34/2551 หรือกฎเกณฑใ์ดของส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทัง้ที่จะเพิ่มเติมภำยหลงัที่บริษัทฯ ไดร้บัอนญุำต
จำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

1.6.4 ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิที่จะเสนอใหแ้กไ้ขขอ้ก ำหนด
สิทธิในเรื่อง อตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิ และอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ยกเวน้เป็นกำรแกไ้ข
เปล่ียนแปลงตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ และตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กับกฎหมำยและเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจง้ไปยงัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทุกรำยถึงกำรเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนด
สิทธิดังกล่ำวในข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเปล่ียนแปลงให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อได้รบักำรรอ้งขอภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันนับแต่วันที่ไดร้ับกำรรอ้งขอเป็น
หนงัสือจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และบริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจง้ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัย ์
และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบถึงกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิ และจะจดัส่งขอ้ก ำหนด
สิทธิที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่ำวภำยใน 15 (สิบหำ้) วนั นบัแต่วนัที่กำรปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้

1.7 กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

กำรเรียกและ/หรือ กำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

1.7.1 บรษิัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดไ้ม่ว่ำในเวลำใด ๆ แต่บรษิัทฯ ตอ้งเรียกประชุม
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรใดอย่ำงหน่ึงโดยเรว็ ภำยใน 30 (สำมสิบ) วนันบั
แต่เกิดเหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้
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(ก) หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำโดยบริษัทฯ หรือผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 1.6.2 หรือ 

(ข) หำกมีเหตุกำรณ์ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ำอำจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
อย่ำงเป็นนัยส ำคญั หรือควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 
หรือ 

(ค) มีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ รำยหนึ่งหรือหลำยรำยที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ รวมกันไม่นอ้ย
กว่ำรอ้ยละ 25.0 (ยี่สิบหำ้) ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ยงัมิไดม้ีกำรใชสิ้ทธิ รอ้งขอให้
บริษัทฯ ด ำเนินกำรจัดประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไดท้ ำเป็นหนงัสือที่ระบุเหตุผล
อย่ำงชดัเจนในกำรขอใหม้ีกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

ในกรณีที่มีกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนด
สิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมดงักล่ำว
เป็นระยะเวลำไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  

1.7.2 ในกำรเรียกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชมุเนื่องจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ฯ ที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนรอ้งขอ หรือคณะกรรมกำรบรษิัทฯ มีมติใหเ้รียกประชมุ ให้
บรษิัทฯ จดัท ำหนงัสือนดัประชมุ ระบ ุสถำนท่ี วนั เวลำ ผูท้ี่ขอใหเ้รียกประชมุ และเรื่องที่จะพิจำรณำใน
ที่ประชุม และจดัส่งใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนแต่ละรำย 
ตำมรำยชื่อ และที่อยู่ที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และแจ้งผ่ำนทำงส่ือ
อิเล็คทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัย ์ เพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ำ 7 (เจ็ด) วนัก่อน
กำรประชมุในแต่ละครัง้ 

1.7.3 ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้
บำงส่วนซึ่งมีสิทธิเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขำ้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงแทนตนก็ได ้โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่ำวจะตอ้งจดัท ำหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบ
ที่บริษัทฯ ก ำหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุม หรือผู้ที่ประธำนที่ประชุม
มอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชมุ 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หมำยถึง ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแลว้บำงส่วนของบริษัทฯ ใน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีส่วนไดเ้สียซึ่งจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจำรณำขอ้นัน้ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่มีส่วนไดเ้สียตำมขอ้นี ้หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่มีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชนใ์นเรื่องที่ที่ประชมุพิจำรณำลงมติ 

1.7.4 ในกำรออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่วยของใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ ที่ถืออยู่โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง  
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1.7.5 ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จดัขึน้โดยบริษัทฯ ใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลที่
ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม ในกรณีที่ประธำน
กรรมกำรบริษัท หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรไม่เขำ้รว่ม ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ ที่เขำ้รว่มกำรประชมุเลือกบคุคลใดบคุคลหน่ึงที่มำเขำ้รว่มประชมุท ำหนำ้ที่เป็นประธำนที่ประชมุ
อำจจะมำจำกบคุคลที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ลงมติเห็นชอบคดัเลือกก็ได ้โดยที่ทัง้สองกรณีประธำน
ที่ประชมุไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้ำด 

1.7.6 องคป์ระชมุในกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ยงั
มิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะมำประชุมรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 25 
(ยี่สิบห้ำ) รำย หรือไม่ต ่ำกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด ซึ่งถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ รวมกันไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 (หำ้สิบ) ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ  ที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ และ/หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนจึงจะครบองคป์ระชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
นัน้  

1.7.7 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแลว้ 45 (ส่ีสิบหำ้) นำที ยังมีผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ เขำ้รว่มประชมุยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมใหถื้อว่ำกำรประชุมเป็นอนัระงบัไป หำกกำรเรียก
ประชมุเป็นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ใหน้ดัประชมุใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 7 (เจ็ด) วนั 
แต่ไม่เกินกว่ำใน 14 (สิบส่ี) วันนับจำกวันก ำหนดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้แรก และให้
บริษัทฯ ด ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุไปยงัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทกุรำยและตลำดหลกัทรพัย์
ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรท่ีระบไุวข้ำ้งตน้ ในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชมุ  

1.7.8 มติที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
หน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมิไดใ้ชสิ้ทธิ และ/หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน ณ ขณะนั้น ซึ่งมำ
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

1.7.9 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไดล้งมติไปแลว้นั้น ใหถื้อว่ำมีผลผูกพันผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ทกุรำยไม่ว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ นัน้จะไดเ้ขำ้รว่มประชมุดว้ยหรือไม่ก็ตำม 

1.7.10 ภำยหลังจำกบริษัทฯ ในด ำเนินกำรจัดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่
ประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทรำบผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิกสข์อง
ตลำดหลกัทรพัยโ์ดยเรว็ 

1.7.11 บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรจดัท ำและบนัทึกรำยงำนกำรประชมุและเก็บรกัษำบนัทึกดงักล่ำวไวท้ี่ส  ำนกังำน
ใหญ่ของบริษัทฯ รำยงำนประชมุที่ไดล้งลำยมือชื่อโดยประธำนท่ีประชมุใหถื้อเป็นหลกัฐำนอนัสมบรูณ์
ของกิจกำรทั้งหลำยที่ไดป้ระชุมกันนัน้ และใหถื้อว่ำกำรประชุมและมติทั้งหลำยไดก้ระท ำโดยถูกตอ้ง 
และบรษิัทฯ จะจดัส่งรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำวใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยแ์ละส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจำกวนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
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1.7.12 ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทฯ และที่ปรึกษำ
กฎหมำยของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือ
ใหค้  ำอธิบำยในท่ีประชมุผูถื้อในส ำคญัแสดงสิทธิได ้

1.7.13 บรษิัทฯ จะเป็นผูช้  ำระค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทัง้หมด 

1.7.14 บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิตำมมติที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ นับตั้งแต่วันที่
ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิเป็นลำยลักษณ์อักษรให้
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยท์รำบภำยใน 15 (สิบหำ้) วนันบัแต่วนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น 

1.7.15 กรณีที่บรษิัทฯ ไม่สำมำรถจดัประชมุไดท้นัภำยในอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใหถื้อว่ำกำรด ำเนินกำร
ประชมุสิน้สดุลงและไม่ไดม้ีกำรจดัประชมุในครัง้นัน้ 

1.8 กำรชดใชค้่ำเสียหำย กรณีทีบ่ริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับกำรใช้สทิธ ิ

บรษิัทฯ จะชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตำมรำยละเอียดดงันี ้

1.8.1 บริษัทฯ จะชดใชค้่ำเสียหำยใหเ้ฉพำะผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่มำแจง้ควำมจ ำนงที่จะใชสิ้ทธิในวนั
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สำมำรถจดัใหม้ีหุน้สำมญัเพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ ไดอ้ย่ำงเพียงพอ โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำว 
สำมำรถค ำนวณไดต้ำมที่ก ำหนดในขอ้ 1.8.3 ยกเวน้ กรณีตำมที่ระบุไวใ้นขอ้จ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ และหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 2 

1.8.2 กำรชดใชค้่ำเสียหำยตำมขอ้ 1.8.1 บริษัทฯ จะช ำระใหเ้ป็นเช็คระบชุื่อขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะ และจะจดัส่ง
ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัตำมที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ 
ภำยใน 14 (สิบส่ี) วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ มำแจง้ควำมจ ำนงที่จะใชสิ้ทธิ ในกรณี
ที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดภ้ำยในระยะเวลำดงักล่ำว ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 (เจ็ดจุดหำ้) ต่อปี โดยค ำนวณจำกค่ำเสียหำยนบั
แต่วันที่พ้นก ำหนด 14 (สิบส่ี) วันท ำกำร ดังกล่ำวจนถึงวันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับคืนเงิน
ค่ำเสียหำย 

อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ หำกบรษิัทฯ ไดท้ ำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงิน
ของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ ที่
ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดร้บัเงิน
ค่ำเสียหำยคืนแลว้โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป 

1.8.3 กำรค ำนวณค่ำเสียหำยที่บริษัทฯ จะชดใชใ้หผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตำมขอ้ 1.8.1 มีสตูรกำรค ำนวณ
ดงันี ้

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 1 (หน่ึง) หน่วย เท่ำกบั   B x [MP – EP] 

โดยที่  B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไม่สำมำรถจดัใหม้ี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได ้ตำมอตัรำกำร
ใชสิ้ทธิที่เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ต่อ 1 หน่วย 
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 MP  คือ  รำคำปิดของหุน้สำมญัของบริษัทฯ ในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้
ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ มำแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ 

 EP  คือ  รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือรำคำกำรใช้สิทธิตำม
เงื่อนไขกำรปรบัสิทธิหำกมีกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ 

1.8.4 กำรชดใชค้่ำเสียหำยตำมขอ้นีใ้หถื้อเป็นที่สดุ 

อนึ่ง ในกรณีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่ำงดำ้ว (ทัง้บคุคลธรรมดำและนิติบคุคล) ไม่สำมำรถ
ใชสิ้ทธิได ้เนื่องจำกขอ้จ ำกดัในเรื่องอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้ว ซึ่งขอ้บงัคบับรษิัทฯ ก ำหนดว่ำ
กำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วจะตอ้งไม่เกินกว่ำรอ้ยละ 49 (ส่ีสิบเกำ้)  ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี ้บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่ำเสียหำยหรือด ำเนินกำรอื่นใดใหแ้ก่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่ำงดำ้ว และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่ำงดำ้ว ไม่มีสิทธิ
เรียกรอ้งค่ำเสียหำยหรือเรียกรอ้งใหบ้รษิัทฯ ชดใชใ้ด ๆ ทัง้สิน้ 

1.9 สถำนะของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทีอ่ยู่ระหว่ำงวันทีผู้่ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ 

สถำนะของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงควำมจ ำนงใชสิ้ทธิ และวัน
ก่อนวนัท่ีกระทรวงพำณิชยจ์ะรบัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ อนัเนื่องมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ฯ จะมีสถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ยงัไม่ไดแ้สดงควำมจ ำนงใชสิ้ทธิ และสถำนภำพจะ
สิน้สุดลงในวนัที่กระทรวงพำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้  อนัเนื่องมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ขำ้งตน้แลว้  

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยงัไม่ไดน้ ำหุน้สำมญัที่
เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เขำ้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย  ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่
ไดท้  ำกำรใชสิ้ทธิแลว้จะไดร้บักำรปรบัสิทธิยอ้นหลงั โดยบรษิัทฯ จะด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ โดยเรว็ที่สดุตำมจ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สมควรจะไดร้บัหำกรำคำที่ไดป้รบั
ใหม่นัน้มีผลบังคบัใช้ โดยหุน้สำมญัส่วนที่เพิ่มใหม่อำจไดร้บัชำ้กว่ำหุน้สำมัญที่ไดร้บัก่อนหนำ้นีแ้ลว้  แต่ไม่เกิน 
15 (สิบหำ้) วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรปรบัสิทธิ 

1.10 สถำนะของหุน้สำมัญใหม่ทีเ่กดิจำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

บรษิัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ของบรษิัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่
ออกใหม่ส ำหรบักำรใชสิ้ทธิภำยใน 14 (สิบส่ี) วัน นับตัง้แต่วันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัช ำระค่ำหุ้น
ครบถว้นตำมจ ำนวนที่มีกำรใชสิ้ทธิแลว้ และบรษิัทฯ จะด ำเนินกำรจดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ไดใ้ช้
สิทธินัน้เขำ้เป็นผูถื้อหุน้สำมญัของบรษิัทฯ ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใช้
สิทธิในครัง้นัน้ 

หุน้สำมญัใหม่ที่ออกเนื่องจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกับหุน้สำมญั
ของบริษัทฯ ที่ไดอ้อกไปก่อนหนำ้แลว้ทุกประกำร นับตัง้แต่วันที่มีกำรจดแจง้ชื่อของผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
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หรือผูร้บัสิทธิแทนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้เนื่องจำกกำรออกหุน้สำมญัใหม่จำก
กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ กบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 

1.11 มติทีป่ระชุมผู้ถือหุน้เพื่ออนุมัติกำรออกหุ้นเพื่อรองรับกำรใช้สิทธขิองใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ 

ที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ซึ่งไดป้ระชุมเมื่อวนัที่ 29 เมษำยน 2562 มีมติอนุมตัิกำรออกและเสนอ
ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท ฯ รุ่นที่  3 หรือเรียกว่ำ PACE-W3  จ ำนวนไม่ เกิน 
4,012,896,957 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอ
ขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) และมีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 14,498,911,043 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 26,783,432,556 
บำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 12,284,521,513 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท รวมทั้งสิน้ 
12,284,521,513 บำท เพื่อรองรบั  

(1) กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนจ ำนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู่ (Rights 
Offering) จ ำนวนไม่เกิน 8,025,793,914 หุน้ 

(2) กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 ที่จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษิัทฯ ที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขำยใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือ
หุน้ (Rights Offering) จ ำนวนไม่เกิน 4,012,896,957 หุน้ 

(3) กำรปรบัสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอรป์อเรชั่น จ ำกัด 
(มหำชน) รุ่นที่ 2 (PACE-W2) เพื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิซึ่งก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ PACE-W2 จ ำนวนไม่เกิน 245,830,642 หุน้ 

(4) กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ในกรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทนุเหลือ
จำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้และกำรจองซือ้เกินสดัส่วนตำมขอ้ (1) โดยใหบ้รษิัทฯ 
ด ำเนินกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่ำวโดยกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private 
Placement) ที่ไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน  พ.ศ.  2546  (และที่ได้
แกไ้ขเพิ่มเตมิ) โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรของบรษิัทฯ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท
เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้เพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือดังกล่ำว ในรำคำที่ดีที่สุดตำมสภำวะตลำด
ในช่วงที่เสนอขำยหุ้น ซึ่งตอ้งไม่ต ่ำกว่ำรำคำเสนอขำยตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 
72/2558 เรื่อง กำรอนญุำตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกดั (และที่ไดแ้กไ้ข
เพิ่มเติม) แต่ไม่ต  ่ำกวำ่รำคำที่เสนอใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) และ
ท ำกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัดภำยในระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ
อนุมัติให้เสนอขำยหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี ้ โดยปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งทกุประกำร 
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1.12 รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญทีอ่อกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

จ ำนวนหุน้ท่ีรองรบักำรใชสิ้ทธิไม่เกิน 4,012,896,957 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไว ้หุน้ละ 1 บำท 

รำคำกำรใชสิ้ทธิ หุน้ละ 0.25 บำท 

หุน้ท่ีส ำรองไวเ้พื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิไม่เกิน 4,012,896,957 หุน้  

* คิดเป็นรอ้ยละ 33.49 ของจ ำนวนหุ้นที่จ  ำหน่ำยได้แลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนจ ำนวน 8,025,793,914 หุน้  และไม่มีหุน้เหลือ
จำกกำรออกและเสนอขำยในครัง้นี ้

1.13 กำรด ำเนินกำรหำกมีหุน้ทีจั่ดสรรไว้คงเหลือจำกกำรใช้สทิธติำมใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ 

หำกมีหุน้สำมญัที่เหลือจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัท จะเสนอผ่ำนที่
ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำลดทุนโดยกำรตดัหุน้สำมญัที่เหลือจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ต่อไป 
ทั้งนี ้ใหเ้ป็นไปตำมข้อก ำหนด เงื่อนไข และวิธีกำรที่เก่ียวขอ้งตำม พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกำศของตลำดหลกัทรพัย ์และส ำนกังำน ก.ล.ต. 

1.14 ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ทีเ่สนอขำย 

บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรยื่นค ำขออนญุำตใหต้ลำดหลกัทรพัย  ์พิจำรณำรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลำดหลักทรพัย ์ภำยใน 45 (ส่ีสิบหำ้) วนันบัจำกวันที่บริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ เสรจ็สิน้ลง 

1.15 ตลำดรองของหุน้สำมัญทีเ่กดิจำกกำรใช้สทิธขิองใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ 

บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรขออนญุำตน ำหุน้สำมญัที่เกดิจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เขำ้ซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรพัย ์ภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน นับจำกวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิซึ่งผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิซือ้หุ้น
สำมญัในแต่ละครัง้ เพื่อใหหุ้น้สำมญัดงักล่ำวสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สำมญั
เดิมของบรษิัทฯ  

1.16 ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้น  

ในกำรพิจำรณำผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ จะพิจำรณำถึงผลกระทบ 3 ประกำร โดยแยกพิจำรณำเป็นรำย
กรณี ดงันี ้ 

ผลกระทบทนัทจีำกกำรเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทนุตำมสดัส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) 
ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ อัตรำส่วน 

1. ผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถือหุน้ (Control 
dilution) 

ร้อยละ 40.00 
 

2. ผลกระทบดำ้นรำคำ (Price Dilution) ร้อยละ 7.21 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (Earnings per 
share dilution) ไม่มีผลกระทบเนื่องจำกบรษิัทฯ ยงัไม่มีผลก ำไร 
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ผลกระทบจำกกรณีผู้ถือหุน้เดมิทุกคนใชส้ิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทนุตำมสดัสว่นของผู้ถือหุน้ (Rights 
Offering) ทัง้จ ำนวน 

ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ อัตรำส่วน 
1. ผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถือหุน้ (Control 

dilution) 
ไม่มีผลกระทบเนื่องจำกกำรใชสิ้ทธิเป็นไปตำมสดัส่วน
ของผูถื้อหุน้เดิม 
(ในกรณีที่ผูใ้ชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เป็นผูถื้อ
หุน้เดิมตำมสดัส่วนทัง้หมด) 

หรือ 
ร้อยละ 16.67 

(ในกรณีที่ผูใ้ชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ไดเ้ป็น
ผูถื้อหุน้เดิม) 

2. ผลกระทบดำ้นรำคำ (Price Dilution) ไม่มีผลกระทบเนื่องจำกกำรใชสิ้ทธิเป็นไปตำมสดัส่วน
ของผูถื้อหุน้เดิม 
(ในกรณีที่ผูใ้ชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เป็นผูถื้อ
หุน้เดิมตำมสดัส่วนทัง้หมด) 

หรือ 
ร้อยละ 8.85 

(ในกรณีที่ผูใ้ชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ไดเ้ป็น
ผูถื้อหุน้เดิม) 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (Earnings per 
share dilution) 

ไม่มีผลกระทบเนื่องจำกบรษิัทฯ ยงัไม่มีผลก ำไร 

 

  



   

32 

 

ผลกระทบจำกกรณีผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Rights Offering) และบริษัทฯ สำมำรถน ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เหลือจำกกำรไม่ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
เดิมไปเสนอขำยต่อบุคคลในวงจ ำกัด (PP) ได้ทัง้หมด  

ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ อัตรำส่วน 

1. ผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถือหุน้ (Control 
dilution) 

ร้อยละ 40.00 
(ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมทุกคนไม่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญ
เพิ่มทุนตำมสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) 
และบริษัทฯ สำมำรถน ำหุน้สำมญัเพิ่มทุนท่ีเหลือจำก
กำรไม่ใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้เดิมไปเสนอขำยต่อบุคคล
ในวงจ ำกัด (PP) ไดท้ั้งหมด โดย PP ไม่มีสิทธิไดร้ับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ) 

หรือ 
ไม่ถึงร้อยละ 40.00 

(ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นผู้
ถือหุน้เดิมทัง้หมด)  

หรือ 
ไม่ถึงร้อยละ 40.00 

(ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้
เป็นผูถื้อหุน้เดิม) 

2. ผลกระทบดำ้นรำคำ (Price Dilution) ยังไม่มีผลกระทบเรื่องกำรลดลงของรำคำเนื่องจำก
ตำมเงื่อนไขกำรน ำหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่เหลือจำกกำร
ใชสิ้ทธิตำมสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมไปเสนอขำยให้
บุ คคลในวงจ ำกัดนั้ น  ที่ ป ระชุมผู้ ถื อหุ้น มี ม ติ
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้
พิจำรณำก ำหนดรำคำเสนอขำยตำมรำคำตลำดแต่
ไม่ต  ่ำกว่ำรำคำที่เสนอใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ
ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งจะท ำให้
รำคำที่เสนอขำยนั้นสูงกว่ำหรือเท่ำกับรำคำหุ้นใน
ตลำด ณ ขณะนัน้  

หรือ 
ไม่สูงไปกว่ำร้อยละ 8.85  

(ในกรณีที่ผูใ้ชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ได้
เป็นผูถื้อหุน้เดมิ) 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (Earnings per 
share dilution) ไม่มีผลกระทบเนื่องจำกบรษิัทฯ ยงัไม่มีผลก ำไร 
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รำยละเอียดกำรค ำนวณ 

ผลกระทบที่มีต่อผูถื้อหุน้จำกกำรขำยหุน้เพิ่มทนุ 

เนื่องจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นีจ้ะออกใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมที่ใชสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่ม

ทนุเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) เท่ำนัน้ ผลกระทบที่จะ

เกิดจำกกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จึงจะเกิดควบคู่กบักำรใชสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน

ดงักล่ำวขำ้งตน้ และกำรค ำนวณผลกระทบดงักล่ำวจะตอ้งมีกำรอำ้งอิงกับกำรใชสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญ

เพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ตลอดจนกำรน ำ

หุน้เพิ่มทุนที่เหลือจำกกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ไป

เสนอขำยต่อบุคคลในวงจ ำกัด (PP) ซึ่งจะไม่มีสิทธิได้รับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ดังนั้น จึงขอแสดงรำยกำร

ผลกระทบต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี ้

1.16.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนไม่ใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนของผูถื้อหุน้ (Rights Offering) 

และบริษัทฯ สำมำรถน ำหุน้สำมัญเพิ่มทุนที่เหลือจำกกำรไม่ใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นเดิมไปเสนอขำยต่อ

บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ไดท้ัง้หมด (ไม่มีสิทธิไดร้บัใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ) 

1.16.1.1 กำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution)  –  ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อส่วนแบ่งก ำไร

หรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) ในกรณีนีจ้ะลดลงรอ้ยละ 40.00 โดยมี

รำยละเอียดกำรค ำนวณดงันี ้

= จ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่เหลือจำกำรเสนอขำย RO และน ำมำเสนอขำยบคุคลใน
วงจ ำกดั 

= จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ + จ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่เหลือจำกกำรเสนอขำย RO และ
น ำมำเสนอขำยบคุคลในวงจ ำกดั 

 
8,025,793,914 

 12,038,690,872 + 8,025,793,914 

 = รอ้ยละ 40.00 

1.16.1.2 กำรลดลงของรำคำหุน้ (Price Dilution) - ในกรณีนีจ้ะไม่มีผลกระทบเรื่องกำรลดลงของรำคำ
เนื่องจำกตำมเงื่อนไขกำรน ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่เหลือจำกกำรใชสิ้ทธิตำมสดัส่วนของผูถื้อหุน้
เดิมไปเสนอขำยใหบุ้คคลในวงจ ำกัดนัน้ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำร
ของบริษัทฯ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดรำคำ
เสนอขำยตำมรำคำตลำดแต่ไม่ต  ่ำกว่ำรำคำที่เสนอใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตำมสดัส่วน
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กำรถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งจะท ำใหร้ำคำที่เสนอขำยนัน้สงูกว่ำหรือเท่ำกับรำคำหุน้ใน
ตลำด ณ ขณะนัน้ 

1.16.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (Earnings per Share Dilution) – ในกรณีนีจ้ะไม่มีผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งก ำไรเนื่องจำกบรษิัทฯ ยงัไม่มีผลก ำไร 

1.16.2 กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมทุกคนใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนของผู้ถือหุน้ (Rights Offering) ทั้ง
จ ำนวน และผูใ้ชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนทัง้หมด  

1.16.2.1 กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)  –  ไม่มีผลกระทบเนื่องจำกกำรใช้สิทธิ
เป็นไปตำมสดัส่วนของผูถื้อหุน้เดิม 

1.16.2.2 กำรลดลงของรำคำหุ้น (Price Dilution) – ไม่มีผลกระทบเนื่องจำกกำรใช้สิทธิเป็นไปตำม
สดัส่วนของผูถื้อหุน้เดิม 

1.16.2.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร  (Earnings per Share Dilution) – ไม่มีผลกระทบเนื่องจำก
บรษิัทฯ ยงัไม่มีผลก ำไร 

1.16.3 กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมทุกคนใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนของผู้ถือหุน้ (Rights Offering) ทั้ง
จ ำนวน แต่ผูใ้ชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้เดิม  

1.16.3.1 กำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) - ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ต่อส่วนแบ่งก ำไร

หรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) ในกรณีนีจ้ะลดลงรอ้ยละ 16.67 โดยมี

รำยละเอียดกำรค ำนวณดงันี ้

= จ ำนวนหุน้ท่ีรองรบักำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
= จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ + จ ำนวนหุน้ท่ีเสนอขำย RO + จ ำนวนหุน้รองรบักำรแปลง

สภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
 

4,012,896,957 
 12,038,690,872 + 8,025,793,914 + 4,012,896,957 

 = รอ้ยละ 16.67 

1.16.3.2 กำรลดลงของรำคำหุ้น (Price Dilution) - ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อกำรลดลงของรำคำหุ้น 

(Price Dilution) ในกรณีนีจ้ะลดลงรอ้ยละ 8.85 โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณดงันี ้
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= [(รำคำตลำด x จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้) + (รำคำเสนอขำยหุน้สำมญั RO x จ ำนวน
หุน้ท่ีเสนอขำย RO) + (รำคำใชสิ้ทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ x จ ำนวนหุน้

รองรบักำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ)] 
 (จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ + จ ำนวนหุน้ท่ีเสนอขำย RO + จ ำนวนหุน้รองรบักำรแปลง

สภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ) 

= [(0.305 x 12,038,690,872) + (0.25 x 8,025,793,914) +  
(0.25 x 4,012,896,957)] 

 12,038,690,872 + 8,025,793,914 + 4,012,896,957 

 = 0.278 บำทต่อหุน้ ดงันัน้กำรลดลงของรำคำหุน้ (Price Dilution) 

 = (0.305 – 0.278) = 0.0885 หรือรอ้ยละ 8.85 

             0.305 

 หมำยเหตุ: รำคำตลำดเท่ำกบั รำคำตลำดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกัของบริษัทยอ้นหลงั 7 วนัท ำ

กำรติดต่อกนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที ่5/2562 เมื่อวนัที ่11 มีนำคม 2562 

(ระหว่ำงวนัที ่28 กุมภำพนัธ์ – 8 มีนำคม 2562) (ขอ้มูลจำก SETSMART) เท่ำกบั 0.305  

บำท 

1.16.3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร  (Earnings per Share Dilution) – ไม่มีผลกระทบเนื่องจำก

บรษิัทฯ ยงัไม่มีผลก ำไร 

1.16.4 กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนของผูถื้อหุน้ (Rights Offering) ไม่หมดทั้ง

จ ำนวน และบริษัทฯ สำมำรถน ำหุน้สำมัญเพิ่มทุนที่เหลือจำกกำรไม่ใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้เดิมไปเสนอ

ขำยต่อบคุคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ไดท้ัง้หมด และผูใ้ชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เป็น

ผูถื้อหุน้เดิมทัง้หมด  

1.16.4.1 กำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อส่วนแบ่งก ำไร

หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีนีจ้ะลดลงในสัดส่วน ไม่ถึง 

รอ้ยละ 40.00 

1.16.4.2 กำรลดลงของรำคำหุน้ (Price Dilution) - ในกรณีนีจ้ะไม่มีผลกระทบเรื่องกำรลดลงของรำคำ

เนื่องจำกตำมเงื่อนไขกำรน ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่เหลือจำกกำรใชสิ้ทธิตำมสดัส่วนของผูถื้อหุน้

เดิมไปเสนอขำยใหบุ้คคลในวงจ ำกัดนัน้ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำร
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ของบริษัทฯ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดรำคำ

เสนอขำยตำมรำคำตลำดแต่ไม่ต  ่ำกว่ำรำคำที่เสนอใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตำมสดัส่วน

กำรถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งจะท ำใหร้ำคำที่เสนอขำยนัน้สงูกว่ำหรือเท่ำกับรำคำหุน้ใน

ตลำด ณ ขณะนัน้ 

1.16.4.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (Earnings per Share Dilution) – ในกรณีนีจ้ะไม่มีผลกระทบต่อ

ส่วนแบ่งก ำไรเนื่องจำกบรษิัทฯ ยงัไม่มีผลก ำไร 

1.16.5. กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนของผูถื้อหุน้ (Rights Offering) ไม่หมดทั้ง

จ ำนวน และบริษัทฯ สำมำรถน ำหุน้สำมัญเพิ่มทุนที่เหลือจำกกำรไม่ใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้เดิมไปเสนอ

ขำยต่อบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ไดท้ั้งหมด และผู้ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้เดิม  

1.16.5.1 กำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution)  –  ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อส่วนแบ่งก ำไร

หรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) ในกรณีนีจ้ะลดลงในสดัส่วนไม่ถึง รอ้ย

ละ 40.00  

1.16.5.2 กำรลดลงของรำคำหุน้ (Price Dilution) – ในกรณีนีจ้ะไม่มีผลกระทบเรื่องกำรลดลงของรำคำ

จะไม่สงูไปกว่ำรอ้ยละ 8.85 

1.16.5.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (Earnings per Share Dilution) – ในกรณีนีจ้ะไม่มีผลกระทบต่อ

ส่วนแบ่งก ำไรเนื่องจำกบรษิัทฯ ยงัไม่มีผลก ำไร 

2. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ 

2.1 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

บรษิัทฯ ไม่มีขอ้จ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เวน้แต่ กำรโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ เพื่อพักกำรโอนสิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมุด
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อพกักำรโอนหรือกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนั
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ และตลำดหลกัทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้เครื่องหมำย SP (หำ้มกำรซือ้ขำย) ล่วงหนำ้ 2 (สอง) วนัท ำ
กำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตรงกับวนัหยุดท ำ
กำรของตลำดหลกัทรพัยใ์หเ้ล่ือนเป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัปิดสมดุทะเบียน) 
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2.2 บุคคลทีไ่ม่ใช่สัญชำติไทย 

บริษัทฯ มีขอ้จ ำกัดกำรโอนหุ้นอันสืบเนื่องมำจำกขอ้บังคับของบริษัทฯ ว่ำดว้ยเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของ

บคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย ดงัมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

2.2.1 บรษิัทฯ จะไม่ออกหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้ทธิที่มิใชส่ญัชำตไิทย ซึ่งไดด้  ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมวธีิกำรใชสิ้ทธิ

จนท ำใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่มีสัญชำติไทยมีจ ำนวนเกินกว่ำรอ้ยละ  49 (ส่ี

สิบเกำ้) ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ตำมที่ระบุในขอ้บงัคบัหรือตำมสดัส่วนที่

อำจมีกำรแกไ้ขตำมขอ้บงัคบัในอนำคต  

2.2.2 หำกขอ้จ ำกดักำรโอนดงักล่ำวขำ้งตน้ มีผลท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สญัชำติไทยซึ่งไดใ้ช้

สิทธิตำมวิธีกำรใชสิ้ทธิดังที่กล่ำวมำแลว้โดยครบถว้น ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมจ ำนวนที่ระบุในแบบ

แสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน บรษิัทฯ จะอนุญำตใหด้ ำเนินกำร

ใชสิ้ทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจ ำกัดข้ำงตน้โดยผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถเลือกให้บริษัทฯ 

ด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดงัต่อไปนี ้

ก) ใหบ้ริษัทฯ คืนเงินท่ีเหลือตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในส่วนท่ีไม่สำมำรถ

ใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สญัชำติไทยดงักล่ำวเป็น

เช็คระบุชื่อขีดครอ่มเฉพำะทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนง

ในกำรใชสิ้ทธิโดยถกูตอ้งแลว้ ภำยใน 10 (สิบ) วนัท ำกำรนบัแต่วนัใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ 

ข) ให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และเงินตำม

จ ำนวนกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สัญชำติไทย ไดย้ื่นควำม

จ ำนงกำรใชสิ้ทธิในส่วนที่ยังไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเอำไวต้ำมล ำดับก่อนหลัง  เพื่อด ำเนินกำรใชสิ้ทธิ

ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ยงัไม่ไดม้ีกำรใชสิ้ทธิทัง้จ ำนวนหรือบำงส่วน เมื่อกำรเขำ้

ถือหุน้ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำวไม่ขดัต่อขอ้จ ำกัดเรื่องสดัส่วนกำรถือหุน้ของคนที่

มิใช่สญัชำติไทย 

ทัง้นี ้ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สัญชำติไทยจะตอ้งแสดงควำมจ ำนงที่จะให้บริษัทฯ 

ด ำเนินกำรตำมขอ้ (ก) หรือ (ข) ขำ้งตน้ โดยระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้

สำมญั ณ วนัแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ 

บริษัทฯ จะอนุญำตใหม้ีกำรด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในส่วนท่ียงัไม่ไดร้บั

กำรใช้สิทธิบำงส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิที่สำมำรถกระท ำไดโ้ดยที่ไม่ขัดต่อข้อจ ำกัด  

อย่ำงไรก็ดี หำกมีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่รอกำรใชสิ้ทธิ ณ วนัใชสิ้ทธิดงักล่ำวมำกกว่ำ

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่อนุญำตให้ซือ้ไดโ้ดยไม่ขัดต่อขอ้จ ำกัดกำรโอนหุน้ เรื่องสัดส่วนกำรถือ
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ครองหุน้ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สญัชำติไทย บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำม

ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สญัชำติไทยตำมล ำดบักำรแจง้

ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิที่ครบถว้นสมบูรณต์ำมที่ก ำหนดในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นี  ้หำก ณ วนัใช้

สิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำวไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดเ้นื่องจำกขอ้จ ำกัดเรื่องสดัส่วน

กำรถือครองหุ้นของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวไม่

สำมำรถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญในครัง้นั้นๆ โดยผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สัญชำติไทย

ดงักล่ำวไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ชดใชค้่ำเสียหำยที่

เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

ค) ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สัญชำติไทยจะไม่ไดร้บักำรชดเชยไม่ว่ำในรูปแบบใดจำก

บรษิัทฯ ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรใชสิ้ทธิได้ โดยมีสำเหตุมำจำกขอ้จ ำกัดเรื่องสดัส่วน

กำรถือครองหุน้ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สญัชำติไทย 

3. วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย ์

3.1 กำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights 

Offering) โดยบรษิัทฯ จะด ำเนินกำรออกและส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตำมรำยละเอียด ดงันี ้

3.1.1 ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรพัยก์ับบริษัทหลักทรพัย ์หรือ ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย์

บรษิัท ศูนยร์บัฝำกทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ในฐำนะนำยทะเบียน จะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

ตำมจ ำนวนที่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุ

ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ภำยใน 15 (สิบหำ้) วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีนี ้

ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับกำรจัดสรรในครัง้นี ้ในตลำด

หลักทรพัยไ์ดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งอำจไดร้บัภำยหลงัจำกที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ของบรษิัทฯ เริ่มซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์

3.1.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์ับบริษัทหลกัทรพัย ์บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จ ำกัด ในฐำนะนำยทะเบียน จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฝำกไวก้ับ “บริษัท ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์

(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบัญชีจ ำนวนใบส ำคัญแสดง

สิทธิฯ ที่บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหลกัทรพัยอ์ยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชี

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ไดร้ับจัดสรรฝำกไว้ และ ออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีได้รบักำร

จดัสรรภำยใน 7 (เจ็ด) วันท ำกำร นับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บักำรจัดสรรจะ

สำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นุญำตใหใ้บส ำคญัแสดง

สิทธิฯ ของบรษิัทฯ ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์ทั้งนี ้ชื่อของผูถื้อหุน้ที่ไดร้บักำรจดัสรรจะตอ้งตรงกับ
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ชื่อเจำ้ของบัญชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรประสงคท์ี่จะฝำกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไว ้มิฉะนั้น

แลว้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรตำมขอ้ 3.1.1 

แทน 

3.1.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 บรษิัท ศนูย์

รบัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ในฐำนะนำยทะเบียน จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ฝำกไวก้ับ

ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และ ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบญัชผีูอ้อกหลกัทรพัยส์มำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำน

กำรฝำกใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจัดสรรภำยใน 7 (เจ็ด) วนั นับจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เมื่อผูถื้อ

หุน้ที่ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ตอ้งกำรขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ผูถื้อหุน้ดงักล่ำวจะตอ้ง

ถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ออกจำกบญัชี 600 ดงักล่ำว โดยตอ้งติดต่อผ่ำนบริษัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่ง

อำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และ/หรือ บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ๆ 

ก ำหนดดงันัน้ในกรณีนี ้ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในตลำดหลกัทรพัย์

ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพยอ์นุญำตให้ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำด

หลกัทรพัย ์และผูถื้อหุน้ที่ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดด้  ำเนินกำรถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ออกจำกบญัชี 600 ดงักล่ำวแลว้ 

3.2 กำรส่งมอบหุ้นสำมัญทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญของบริษัทฯ ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมญัสำมำรถเลือกใหบ้รษิัทฯ ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

3.2.1  ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั โดยให้
ออกใบหุน้ในนำมของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุน้ตำมจ ำนวนที่
ใช้สิทธิแก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมุด
ทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ภำยใน 15 (สิบหำ้) วันท ำ
กำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั จะ
ไม่สำมำรถขำยหุน้สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรพัย ์ไดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบหุ้น ซึ่งอำจจะ
ไดร้บัภำยหลงัจำกที่หุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิไดร้บัอนญุำตใหเ้ขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์

3.2.2  ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั แต่ประสงคจ์ะใช้
บริกำรของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำร
ใชสิ้ทธิไวใ้นบัญชีของบริษัทหลักทรพัยซ์ึ่งผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรพัยอ์ยู่ กรณีนี ้
ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยจ์ะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมัญที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิฝำกไวก้ับ “บริษัท ศูนยรั์บฝำก
หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุน้
สำมญัที่บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้สำมญัอยู่ ในขณะเดียวกันบรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ ก็จะบนัทึกยอดบญัชี
จ ำนวนหุน้สำมัญที่บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้สำมญัอยู่และออกหลักฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่ไดร้บั
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กำรจัดสรรภำยใน 7 (เจ็ด) วันท ำกำร นับจำกวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้ ้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัจะสำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิในตลำดหลกัทรพัย ์
ไดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำตใหหุ้น้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย ์

ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเลือกใหบ้ริษัทฯ ด ำเนินกำรตำมขอ้ 3.2.2 ชื่อของ
ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้ จะตอ้งตรงกับชื่อเจำ้ของบัญชีซือ้ขำยหลักทรพัยท์ี่ผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมัญไวใ้นบัญชีหลักทรพัยด์ังกล่ำว มิฉะนั้นแลว้ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตำมขอ้ 3.2.1 แทน 

3.2.3  ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไดร้บักำรจัดสรรหุ้นไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงคจ์ะใช้
บริกำรของศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย  ์โดยผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมัญที่เกิดจำก
กำรใชสิ้ทธิไวใ้นบัญชีของบรษิัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุน้
สำมัญที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย์ และศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยจ์ะบันทึกยอด
บญัชีจ ำนวนหุน้สำมัญตำมจ ำนวนท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบัญชีของบริษัท ผู้
ออกหลักทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่ไดร้บักำร
จดัสรรหุน้ภำยใน 7 (เจ็ด) วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้
ตอ้งกำรขำยหุน้ ผูท้ี่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้จะตอ้งถอนหุน้ออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำว โดยตอ้งติดต่อผ่ำน
บริษัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย  ์และ/หรือ 
บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ก ำหนด ดังนั้นในกรณีนี ้ ผู้ที่ไดร้ับกำรจัดสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นที่ไดร้บักำร
จดัสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำตใหหุ้น้ของบรษิัทฯ ท ำกำรซือ้ขำยไดใ้น ตลำด
หลกัทรพัย ์และผูท้ี่ไดร้บัจดัสรรหุน้ไดด้  ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำกบญัชี 600 ดงักล่ำวแลว้ 

4. ผลบังคับขอ้ก ำหนดสทิธิและกฎหมำยทีใ่ช้บงัคับ 

ขอ้ก ำหนดสิทธิฉบับนีจ้ะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไปจนถึงวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สดุทำ้ย โดยขอ้ก ำหนดสิทธินีจ้ะใชบ้ังคับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย  และหำกมีขอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนด
สิทธินีข้ดัแยง้กบักฎหมำยหรือประกำศใด ๆ ที่มีผลใชบ้งัคบัตำมกฎหมำยกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ใหใ้ชข้อ้ควำม
ตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักล่ำวบังคบักับใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ แทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสิทธิเฉพำะใน
ส่วนท่ีขดัแยง้กนันัน้ 

 

ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

  
นำยสรพจน ์ เตชะไกรศร ี
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

บรษิัท เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  








































