
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและ 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญของ 

บริษัท วำว แฟคเตอร ์จ ำกัด (มหำชน)  
คร้ังที ่5 (W-W5) 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นเดิม 
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ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสทิธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมัญ
ของ บริษทั วำว แฟคเตอร ์จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่5 (W-W5) ส ำหรับผู้ถือหุน้เดิม 

 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่  5 ส าหรับผู้ถือหุ้นเดิม 

(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) จ านวน 4,883,480,196 หน่วย (ส่ีพนัแปดรอ้ยแปดสิบสามลา้นส่ีแสนแปดหมื่นหนึ่งรอ้ยเกา้สิบ
หกหน่วย) ออกโดย บริษัท วาว แฟคเตอร ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่
ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งจะ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน 2.5 หุน้เดิม 
ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิใหปั้ดทิง้ โดยมีอัตราการใชสิ้ทธิ คือ ใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ (มลูค่าที่ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท) ได ้1 หุน้ (เวน้แต่ในกรณีที่มีการปรบัอตัราการ
ใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ) และก าหนดราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในราคา 0.14 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่ใน
กรณีที่มีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ) รายละเอียด และเงื่อนไขปรากฏตามขอ้ก าหนดสิทธิ (ตาม
ความหมายที่ไดก้ าหนดไวใ้นค าจ ากดัความ) 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ไดก้ าหนดไว้ในค าจ ากัดความ) จะไดร้ับสิทธิตามที่ไดก้ าหนดไว้ใน
ขอ้ก าหนดสิทธิโดยผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผูกพันตามขอ้ก าหนดสิทธิทุกประการ 
และใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัทราบและเขา้ใจขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในขอ้ก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแลว้ รวมทัง้ให้
เห็นชอบกบัการแต่งตัง้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ไดก้ าหนดไวใ้นค าจ ากดัความ) และขอ้ก าหนด
ต่าง ๆ ในสญัญาการแต่งตัง้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ทัง้นี ้ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิจะจดัใหม้ีการเก็บรกัษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิและส าเนาของสญัญาการแต่งตัง้นาย
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและส านกังานของนายทะเบียนใบส าคญั
แสดงสิทธิ เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลาท าการของผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสิทธิ ณ ส านกังานใหญ่ เลขที่ 77/1 ซอยรว่มศิรมิิตร แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 และส านกังาน
ของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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1. ค ำจ ำกัดควำม 

ค าและขอ้ความต่าง ๆ ที่ใชอ้ยู่ในขอ้ก าหนดสิทธิใหม้ีความหมายดงัต่อไปนี  ้

ขอ้ก าหนดสิทธิ : ข้อก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท 
วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 5 (W-W5) ส าหรบัผูถื้อหุน้เดิม (รวมทัง้
ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (ถา้มี) 

บรษิัทฯ หรือ ผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

: บรษิัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 5 (W-W5) ชนิดระบชุื่อผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อใชแ้ทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 5 (W-W5) 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือบุคคลอื่นใดที่
คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้ใหเ้ป็นนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ : ผู้ที่ปรากฏรายชื่อในทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นเจ้าของหรือผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และใหร้วมถึงผูถื้อใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือบุคคล หรือ 
นิติบุคคลอื่นที่ด  าเนินกิจการรบัฝากหลกัทรพัยไ์ดต้ามกฎหมายซึ่งเขา้รบัท า
หนา้ที่แทน 

หุน้รองรบั : หุ้นสามัญออกใหม่ของ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
4,883,480,196 หุน้ (ส่ีพนัแปดรอ้ยแปดสิบสามลา้นส่ีแสนแปดหมื่นหนึ่งรอ้ย
เกา้สิบหกหุน้) มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ท่ีจดัไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights 
Offering) รวมทัง้หุน้สามญัที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรบัสิทธิตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิซึ่งมีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

วนัท าการ : วนัที่ธนาคารพาณิชยโ์ดยทั่วไปเปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
มิใช่วนัเสารห์รือวนัอาทิตย ์หรือวนัอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ใหเ้ป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์และไม่เป็นวนัหยดุท าการของบรษิัทฯ 
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ประกาศ ทจ. 34/2551  : ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนญุาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่และ
หุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ส านกังาน ก.ล.ต. : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรพัย ์  : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

: สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ เก็บรักษาโดยนาย
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ 
การโอน การจ าน า การอายัด การออกใบส าคัญแสดงสิทธิใหม่ ตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ : สิทธิทัง้ปวงในใบส าคญัแสดงสิทธิอันรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะสิทธิที่จะซือ้
หุน้สามัญออกใหม่ของบริษัทฯ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม สิทธิในการออก
ลงคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และสิทธิในการไดร้บั
ค่าเสียหายในกรณีที่หุน้รองรบัไม่เพียงพอ 

หุน้ : หุน้สามญัที่ออกใหม่ของ บรษิัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

2. ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

2.1 รายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ประเภทหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ บรษิัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
5 ส าหรบัผูถื้อหุน้เดิม  

ชนิด : ระบชุื่อผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จ านวนที่ออกและเสนอขาย : 4,883,480,196 หน่วย (ส่ีพนัแปดรอ้ยแปดสิบสามลา้นส่ีแสนแปดหมื่นหนึ่งรอ้ยเกา้สิบ
หกหน่วย) 

จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: 4,883,480,196 หุน้ (ส่ีพนัแปดรอ้ยแปดสิบสามลา้นส่ีแสนแปดหมื่นหนึ่งรอ้ยเกา้สิบหก
หุน้) มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรือ เมื่อรวมกบัหุน้สามญัซึ่งออกเพื่อรองรบัใบส าคญั
แสดงอื่นคิดเป็นรอ้ยละ 40.62 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ 
จ านวน 12,208,700,478 หุน้ ณ วนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 8/2563 ซึ่งมีมติ
ใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 

วิธีการจดัสรร : จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 4,883,480,196 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ 
บริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏในวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญั
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แสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัที่ 23 ธันวาคม 2563 ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 2.5 
หุน้ ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  

ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายที่จะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หาก
มีเศษหุ้นสามัญจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิของ  
ผูถื้อหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษหุน้ส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้จ านวน 

ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิที่เกิดจากการค านวณตามอัตราส่วนการจดัสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ใหปั้ดเศษดังกล่าวทิง้ทั้งจ านวน และในกรณีที่มีใบส าคัญแสดง
สิทธิคงเหลือภายหลงัการจดัสรร บริษัทฯ จะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิใน
ส่วนท่ีเหลือดงักล่าวต่อไป 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศนูยบ์าท) 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 8 มกราคม 2564 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี 9 เดือน 24 วนั นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คือ วนัที่ 8 มกราคม 2564 และวนัที่ครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ คือ วนัที่ 
31 ตุลาคม 2567) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ และไม่มี
ขอ้ก าหนดเรียกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิก่อนครบก าหนด 

อตัราการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัรา
การใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั : 0.14 บาท (สิบส่ีสตางค)์ ต่อ 1 หุน้สามัญใหม่ เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ
ตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 

วนัใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะเริ่มใชสิ้ทธิไดค้รัง้แรกในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2565 และสามารถ
ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิไดอ้ีก 2 ครัง้ จนถึงสิน้สุดถึงวันครบก าหนดอายุของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี ้วันก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ถัดไปจะตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 
2566 และครัง้สดุทา้ยก าหนดใหต้รงกบัวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่ง
ตรงกบัวนัท่ี 31 ตลุาคม 2567 

ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้เล่ือนวัน
ก าหนดใชสิ้ทธิครัง้ดังกล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้ (รายละเอียดในขอ้ 2.3 วิธีการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้)  
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ระยะเวลาการแจง้ความจ านง
ในการใชสิ้ทธิ 

: ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ จะตอ้ง
แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 
วนัท าการก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วนัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิตรงกับ
วนัหยุดท าการของบริษัทฯ ใหเ้ล่ือนวนัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท า
การสดุทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดใชสิ้ทธิครัง้ดงักล่าว ยกเวน้การแสดงความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลา  15 วนัก่อนวนั
ใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.3.3 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

: บริษัทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์

หมายเหตุ : ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้บริษัทฯ จะยื่นค าขอจด
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาอนุมัติการรับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่ งหากตลาดหลักทรัพย์
พจิารณาไม่รบัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน ผูล้งทุนจะไม่สามารถซือ้ขายใบส าคญัแสดง
สทิธิในตลาดหลกัทรพัย์ได ้

ตลาดรองของหุน้สามญัที่เกดิ
จากการใชสิ้ทธิ 

: บริษัทฯ จะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขายในครัง้นี ้เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้  
(Dilution Effect) 

: ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดมิ
ในกรณีดงันี ้

1. การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ 
เป็นผูใ้ชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ไดร้บัผลกระทบ
ดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  มีการเปล่ียนมือ
จากผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ เป็นนกัลงทุนอื่น โดยหากมีการใชสิ้ทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิทัง้จ านวน จะมีผลกระทบจากการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control 
Dilution) ดงันี ้

=                           จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายครัง้นี ้

           จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายครัง้นี ้        

=                                  4,883,480,196 

                     12,208,700,478 + 4,883,480,196 
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=        28.57% 

2. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

ภายหลงัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีผลกระทบจากการลดลงของ
ของราคาหุน้ (Price Dilution) เนื่องจากราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ต ่า
กว่าราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก 15 วันท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ (3 – 25 กันยายน 2563 ซึ่งมีราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักเท่ากับ 0.1841 
บาทต่อหุน้) 

โดยหากมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ครบทัง้จ านวน จะเกิดการลดลงของราคาหุน้เท่ากบั 

=      ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

                               ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

=      0.1841  –  0.1715 

                  0.1841   

=     6.85% 

3. การลดลงของก าไรต่อหุน้ (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution) 

กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ 
เป็นผูใ้ชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้จ านวน ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ไดร้บัผลกระทบ
ดา้นการลดลงของก าไรต่อหุน้ (EPS Dilution) 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการออกและจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ มีการเปล่ียนมือ
จากผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ เป็นนกัลงทุนอื่น โดยหากมีการใชสิ้ทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิ ทัง้จ านวน จะมีผลกระทบจากการลดลงของก าไรต่อหุน้ (EPS Dilution) 
ดงันี ้

=      EPS ก่อนเสนอขาย  – EPS หลงัเสนอขาย 

                          EPS ก่อนเสนอขาย 

=      (0.0031)  – (0.0022)  

                (0.0031)  

=     28.57% 
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2.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิ สมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ 

2.2.1 นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ที่ที่จะตอ้งออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ทุกราย โดยในส่วนของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไวก้ับศูนยร์ับฝากหลักทรพัย ์จะระบุชื่อ 
“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย”์ เป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแทนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
นั้น นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือออกใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิ ตามแบบที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนดใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

2.2.2 นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ที่ตามสัญญาแต่งตัง้นายทะเบียนที่จะตอ้งจดัท าและเก็บ
รกัษาสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไวจ้นกว่าใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ หรือจนกว่าครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) 

2.2.3 ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

-  ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีทั่วไป  

สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจา้ของใบส าคญั
แสดงสิทธิจ านวนดงักล่าวที่ระบอุยู่ในสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ในขณะนัน้ ๆ หรือในวนั
ก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ เวน้แต่จะไดม้ีการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งสามารถใชย้นักบัผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไดต้ามขอ้ 2.3.6 เกิดขึน้แลว้ในวนัปิดสมดุทะเบียนที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ซึ่งสิทธิในใบส าคญัแสดง
สิทธิจะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

-   ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแทน  

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจากศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยว์่าเป็นผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน
ดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจ านวนดงักล่าวจะตอ้งไม่
เกินกว่าจ านวนรวมของใบส าคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนยร์บัฝากหลักทรพัยท์ี่ระบุอยู่ในสมดุ
ทะเบียนในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียน 

2.2.4 เมื่อศูนยร์บัฝากหลักทรพัยแ์จง้ต่อนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิมีหนา้ที่ที่จะตอ้งออกใบส าคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไวก้ับ
ศูนยร์บัฝากหลักทรพัยแ์ละลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนที่ไดร้บัแจง้จากศูนยร์บั
ฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี ้ เมื่อได้มีการออกใบส าคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นาย
ทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจ านวนรวมของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุด
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ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไวใ้นชื่อของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยหกัจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิออก ส่วนจ านวนรวมของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากหลักทรพัยน์ั้น หากนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไม่ไดท้  าการแกไ้ข (ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม) ใหถื้อว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ไดแ้ยกไปออกใบส าคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดง
สิทธิดงักล่าว 

2.3 วิธีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ 

2.3.1 วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใชสิ้ทธิไดค้รัง้แรกในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 และสามารถใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิไดอ้ีก 2 ครัง้ จนถึงสิน้สุดถึงวนัครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  ทั้งนี ้วัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ถดัไปจะตรงกบัวนัท่ี 31 ตลุาคม 2566 และครัง้สดุทา้ยก าหนดใหต้รงกบัวนัครบ
ก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งตรงกบัวนัท่ี 31 ตลุาคม 2567 

ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิใด ๆ ตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัทฯ ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิครัง้
ดังกล่าวเป็นวันท าการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ และไม่มี
ขอ้ก าหนดเรียกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิก่อนครบก าหนด 

2.3.2 การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั 

ในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ แต่ละครัง้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญ
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้ส าหรบัใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภายในวันก าหนดการ  
ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใช้สิทธิตามใบส าคัญ  
แสดงสิทธิดงักล่าว และใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวไดอ้ีกต่อไป 

2.3.3 ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ จะตอ้งแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ตามวิธีที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.3.6 โดยมีระยะเวลาแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ดงันี ้

- การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัในแต่ละครัง้ (ยกเวน้การใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย) 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ความ  
จ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุก
วนัท าการ ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำร
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แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของ 
บริษัทฯ ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว เป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใช้
สิทธิครัง้ดงักล่าว 

- การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิการซือ้หุน้สามญัครัง้สดุทา้ย 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ความ  
จ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุก
วนัท าการ ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย (“ระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย”) ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกับวนัหยุดท าการ
ของบริษัทฯ ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว เป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการ
ใชสิ้ทธิครัง้ดงักล่าว  

ทัง้นี ้การแจง้ข่าวเก่ียวกับการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ และระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการ  
ใชสิ้ทธิ บริษัทฯ จะแจง้รายละเอียดดงักล่าวอย่างนอ้ย 5 วนัท าการก่อนระยะเวลาการแจง้ความจ านง
ในการใชสิ้ทธิในแต่ละครั้งผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ 
ส าหรบัการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย บรษิัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอย่างนอ้ย 
5 วนัท าการก่อนระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 
วันก่อนวันก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย และตลาดหลักทรพัยจ์ะท าการขึน้เครื่องหมายหา้มการซือ้
ขาย (SP) ล่วงหนา้ 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่วัน
แรกของการปิดสมดุทะเบียนดงักล่าว ตรงกับวนัหยุดท าการ ใหเ้ล่ือนเป็นวนัท าการก่อนหนา้ และใน
กรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายตรงกับวันหยุดท าการ ให้เล่ือนวันก าหนดการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ายดังกล่าว เป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ทั้งนี ้  
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะถูกพกัการซือ้ขายตัง้แต่วันแรกที่ตลาดหลักทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย SP จนถึงวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย  

2.3.4 นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ชัน้ 1 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
Tower B (ขา้งสถานทตูจีน) เลขที่ 93 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400โทรศพัท ์0-2009-9000  
โทรสาร 0-2009-9991 
Website : www.tsd.co.th 

(1) นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะรบัผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่ง
ในสมุดทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ย ชื่อและนามสกุลจริง สัญชาติ และที่อยู่ของผูถื้อใบส าคญั
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แสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ จะถือว่าขอ้มูลที่
ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ดงันัน้ ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิมีหนา้ที่ในการแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มูล หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บนัทึกในสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิโดยตรง  

(2) นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่จะต้องออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์และจะตอ้งลงชื่อศูนยร์บัฝากหลักทรพัย์
เป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแทนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ และนายทะเบียนจะ
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิหรือออกใบรบัเพื่อใชแ้ทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนดใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(3) นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ที่ตามสญัญาการแต่งตัง้นายทะเบียนที่จะตอ้งจดัท าและ
เก็บรกัษาสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไวจ้นกว่าใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้
สิทธิซือ้หุน้รองรบัของบรษิัทฯ หรือจนกว่าครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) 

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยแจง้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่
ขอ้มลูของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์ละแจง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กว่า 30 วนั เช่นกนั  

2.3.5 สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถติดต่อบรษิัทฯ เพื่อใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได ้ตามระยะเวลา
การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.3.3 ณ สถานท่ีตามที่อยู่ดงัต่อไปนี ้

ส านกัเลขานกุาร 
บรษิัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  
77/1 ซอยรว่มศิรมิิตร แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์ 0-2004-5729 หรือ 0-2093-1681-3 (ต่อ 13) 
โทรสาร 0-2093-1684 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงสถานที่ติดต่อในการใชสิ้ทธิ บริษัทฯ จะแจง้รายละเอียดให้กับ  
ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิทราบโดยแจง้ผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลกัทรพัยต์่อไป 

2.3.6 วิธีการและขัน้ตอนการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามญัไดท้ี่บริษัทฯ หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.wowfactor.co.th) ในระหว่าง
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หรือระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 



 
 

  หนา้ 11 จาก 38 

2.3.6.1 ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุน้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชใ้บส าคญั
แสดงสิทธิเป็นหลกัฐานในการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิไดท้นัที 

2.3.6.2 ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ตอ้งการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอ เพื่อขอถอนใบส าคญั
แสดงสิทธิ หรือเพื่อใหอ้อกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยยื่น
ต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ท  าหนา้ที่เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัท
หลกัทรพัยด์งักล่าว จะด าเนินการแจง้กับศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ส าหรบัน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามญักบับรษิัทฯ เพื่อด าเนินการใชสิ้ทธิตามที่ระบไุวข้า้งตน้ 

2.3.6.3 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิหรือ
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยด าเนินการและส่งเอกสาร 
ดงัต่อไปนีใ้หแ้ก่บรษิัทฯ ตามสถานท่ีติดต่อที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.3.5 ขา้งตน้ 

(ก) ใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสามัญที่ไดก้รอกข้อความถูกตอ้ง ชัดเจน และ
ครบถว้นทุกรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และส่งใหแ้ก่บริษัทฯ ใน
การใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ หรือระยะเวลาการแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย ทัง้นี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรบัแบบ
แสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัได ้ณ สถานที่ติดต่อในการใชสิ้ทธิ หรือดาวน์
โหลดจากเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.wowfactor.co.th) ในระหว่างระยะเวลาแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ หรือระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย  

(ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
ซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนที่ระบุอยู่ในใบแจง้
ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสามัญ และหนังสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับใบส าคัญ
แสดงสิทธิฉบบัใหม่ ส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) 

(ค) ช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิ ตามที่ระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุ้น
สามญั โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามญัจะตอ้งช าระเป็นเงินเป็นเช็ค หรือดราฟทธ์นาคารที่สามารถเรียกเก็บไดใ้น
เขตกรุงเทพมหานคร ไม่นอ้ยกว่า 2 วันท าการ ก่อนวันใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ โดยสั่งจ่าย
บัญชี “บริษัท วำว แฟคเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดง

สิทธิ” หรือช าระดว้ยการโอนเงินสดเขา้บญัชี  “บริษัท วำว แฟคเตอร ์จ ำกัด (มหำชน) 
เพื่อกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนำคำรไทย
พำณิชย ์จ ำกัด (มหำชน) สำขำถนนวิทยุ เลขที่บัญชี 049-443845-9 พรอ้มส าเนา
ใบน าฝาก/โอนเงิน 
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ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใชจ้่าย 
และ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้จากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึน้ หรือภาษีอื่น
ใด (ถา้มี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้
บงัคบัในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(ง) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

1. บคุคลสญัชาติไทย  : ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบัตรขา้ราชการ 
หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่
หมดอายุ (ในกรณีมีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ ซึ่งท า
ใหช้ื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้
แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบ
แจ้งเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

2. บคุคลต่างดา้ว : ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาบตัรหนงัสือเดินทาง
ที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3. นิติบคุคลในประเทศ : ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย ์อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นแบบ
แสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั พรอ้ม
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น  และ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  และ
เอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อตาม 
1.  หรือ 2.  แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง  

4. นิติบคุคลต่างประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 
และ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
หน่วยงานของรฐัอื่นที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง  และรับรองโดย 
Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้โดย
มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความ
จ านงการใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ  านาจ และ
เอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อตาม 
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1.  หรือ 2.  แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

5. คสัโตเดียน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรบัรองโดย Notary 
Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจ านง
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ พรอ้มหนังสือแต่งตั้ง 
คัสโตเดียน หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และ
เอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อตาม 
1.  หรือ 2.  แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามที่กล่าว
ขา้งตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใชดุ้ลพินิจในการ
พิจารณาให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ตามความ
เหมาะสม 

2.3.6.4 จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการใชสิ้ทธิเท่ากับใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ เวน้แต่กรณีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิ
ตามขอ้ 3.3 (เงื่อนไขการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

2.3.6.5 จ านวนหุน้สามญัที่ออกเมื่อมีการใชสิ้ทธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซึ่ง  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิไดช้ าระตามที่กล่าวขา้งตน้ หารดว้ย
ราคาการใชสิ้ทธิในขณะที่มีการใชสิ้ทธินัน้ โดยบริษัทฯ จะออกหุน้สามญัเป็นจ านวนเต็มไม่
เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ คูณดว้ยอตัราการ 
ใชสิ้ทธิ หากมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิแลว้ ท าใหม้ีเศษเหลืออยู่
จากการค านวณดงักล่าว บรษิัทฯ จะไม่น าเศษดงักล่าวมาคิดค านวณและจะช าระเงินท่ีเหลือ
จากการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นเงินโอน หรือเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภายใน 14 
วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิ้ทธิตามเกณฑก์ารปรบัราคาการใชสิ้ทธิและ
อตัราการใชสิ้ทธิตามที่ระบใุนเงื่อนไขการปรบัสิทธิ และมีเศษของจ านวนหุน้สามญัที่จะไดร้บั
จากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

2.3.6.6 การใชสิ้ทธิในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ตามขอ้ 2.3.1 และขอ้ 2.3.3 ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั โดยจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัไม่ต ่ากว่า 100 
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หุน้ หรือทวีคูณของ 100 หุน้ ยกเวน้กรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเศษหรือเป็นกรณี
การใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซือ้หุน้
สามญัต ่ากว่า 100 หุน้ จะตอ้งใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัในครัง้เดียวทัง้จ านวน 

2.3.6.7 หากบรษิัทฯ ไดร้บัหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัฐาน
ประกอบการใชสิ้ทธิตามขอ้ 2.3.6.3 ง) ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้
ว่าข้อความที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญันั้น ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือติดอากรแสตมป์ 
(ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกตอ้งตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมาย  
ต่าง ๆ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ตอ้งท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
ภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ หรือระยะเวลาการแจง้ความจ านง
ในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ท า
การแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทฯ จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั และใหถื้อว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในครัง้
นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ  

บริษัทฯ จะโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ (แลว้แต่กรณี)  และส่งมอบ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ส่วนท่ีเหลือในกรณีที่บรษิัทฯ ถือว่ามี
การใชสิ้ทธิเพียงบางส่วน คืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคัญแสดง 
สิทธิฯ ภายใน 14 วันท าการนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ บริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดง
สิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว ยงัมีผลใชต้่อไปจนถึงวัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ช าระจ านวนเงินในการ  
ใช้สิทธิไม่ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ  
บริษัทฯ มีสิทธิที่จะด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี ้ตามที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเลือกไวใ้นใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั 

(ก) ถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธินัน้สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใชสิ้ทธิ หรือ 

(ข) ถือว่าจ านวนหุ้นสามัญที่จองซือ้มีจ านวนเพียงบางส่วนเท่ากับจ านวนที่จะไดร้บัตาม
จ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัช าระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนัน้ 
หรือ 

(ค) ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวน
ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิใหค้รบถว้นภายในระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในแต่ละ
ครัง้ หรือระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย หากบริษัทฯ ไม่ไดร้บั
เงินครบถว้นตามจ านวนในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อ
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ใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั และใหถื้อการแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ 
(แลว้แต่กรณี) และส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ คืนใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันท าการนับจากวัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายอื่น
ใดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ในกรณีตาม (ข) เว้นแต่เป็นการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย บริษัทฯ จะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ 
หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือในกรณีที่บรษิัทฯ ถือว่ามีการใชสิ้ทธิเพียงบางส่วน
คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรับภายใน 14 วันท าการนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้และ/หรือ
ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว
ยงัมีผลใชต้่อไปจนถึงวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

การกระท าใด ๆ ของบรษิัทฯ ตามขอ้ 2.3.6.7 นี ้ใหถื้อว่าเป็นท่ีสดุในแต่ละครัง้ของการใชสิ้ทธิ 

2.3.6.8 เมื่อมีผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุ้น
สามัญไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั กล่าวคือ ไดส่้ง
มอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามญั พรอ้มหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามขอ้  2.3.6.3 ง) และช าระเงินค่าจองซือ้
หุน้สามญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ ์ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได ้เว้นแต่จะไดร้ับความยินยอมเป็นหนังสือจาก  
บรษิัทฯ 

2.3.6.9 เมื่อพน้ก าหนดวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ยงัมิไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขของการใชสิ้ทธิที่ก าหนดไวอ้ย่างครบถว้น ให้
ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใช้
สิทธิ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะใชสิ้ทธิไม่ไดอ้ีกเมื่อพ้น
ก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

2.3.6.10 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ไดใ้ชส้ิทธิใหก้ับผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ  
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดภ้ายในระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิใน 
ครัง้นัน้ ๆ ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รบัอตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ 7.5 ต ่อปี  โดยค านวณจากเง ินส ่วนที ่ไม ่ไดร้บัการใชส้ ิทธินบัตัง้แต ่วนัที ่พน้
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ก าหนดเวลา 14 วนัดงักล่าว จนถึงวนัที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ 
ใชสิ้ทธิ 

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ไดท้ าการโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะชื่อผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัตามที่
อยู่ที่ระบุในใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัโดยถูกตอ้งแลว้โดยชอบ ใหถื้อว่าผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินคืนโดยชอบแลว้และจะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป โดยบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในความสญูหายหรือเสียหายอย่างใด 
ที่อาจเกิดขึน้เนื่องจากการส่งเช็คทางไปรษณียด์งักล่าว 

2.3.6.11 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ใชสิ้ทธิซือ้หุน้รองรบัไม่เต็มจ านวนท่ีตนมีสิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ บริษัทฯ จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่ที่ระบุจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วนัท าการนบัแต่วนัใชสิ้ทธิใน
แต่ละครัง้ ยกเวน้ในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยจะไม่มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใด ๆ อีก 

2.3.6.12 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบส าคัญแสดง
สิทธิเป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ บริษัทฯ จะส่งใบส าคัญแสดงสิทธิใบ
ใหม่ โดยมีจ านวนของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ลดลงใหแ้ก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 
หากใบส าคญัแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุน้ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภายใน 
14 วนัท าการนบัจากวนัใชสิ้ทธินัน้ ๆ และจะท าการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิใบเก่า 

2.3.6.13 บรษิัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช าระแลว้ของบรษิัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชยต์าม
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่
บริษัทฯ ไดร้บัช าระค่าหุน้ตามจ านวนที่มีการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ และบริษัทฯ จะด าเนินการ  
จดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนส าคัญแสดงสิทธิที่ไดใ้ชสิ้ทธิโดยถูกตอ้ง
สมบูรณแ์ลว้นัน้ เขา้เป็นผูถื้อหุน้สามญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจ านวนหุน้
สามญัที่ค  านวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ 

บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอใหร้บัหุน้สามญัที่เกิดจากการสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 30 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ 

หุน้สามญัใหม่ที่ออกเนื่องจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่า
เทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ไดอ้อกไปก่อนหน้าแลว้ทุกประการ นับตั้งแต่วันที่นาย
ทะเบียนหุน้ของบริษัทฯ ไดจ้ดแจง้ชื่อของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนส าคญัแสดง
สิทธิที่ไดใ้ชสิ้ทธิโดยถกูตอ้งสมบรูณแ์ลว้นัน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้
ของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระของบริษัทฯ เรียบรอ้ยแลว้ทุก
ประการ อนัเนื่องมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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2.3.6.14 ในกรณีหุน้สามญัที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิที่ไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะด าเนินการชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้ 8 อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได ้
ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม (เช่น กรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต่างดา้วที่ไม่
สามารถใชสิ้ทธิเพราะถกูจ ากดัสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ) 

2.3.6.15 (ก) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ จะสามารถ
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อซือ้หุน้รองรบัของบรษิัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ไดภ้ายใตเ้งื่อนไขว่า เมื่อไดใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ แลว้
ตอ้งไม่ท าใหก้ารถือหุน้ของบริษัทฯ โดยบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยทัง้หมดขดัต่อขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งในเรื่องสดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลที่มิใช่สญัชาติ
ไทย ซึ่ง ณ วันออกใบส าคัญแสดงสิทธินีอ้ยู่ที่รอ้ยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมดของบรษิัทฯ   

 (ข) อย่างไรก็ดี หากขอ้จ ากดัการถือหุน้ของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยตาม (ก) ขา้งตน้มีผลท า
ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการ
ดงักล่าวมาครบถว้น ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดเ้ต็มจ านวนที่ระบุในหนงัสือแสดงความจ านง
ในการใชสิ้ทธิ บริษัทฯ จะอนุญาตใหด้ าเนินการใชสิ้ทธิไดเ้พียงส่วนที่ไม่ขดัต่อขอ้จ ากัด
การถือหุ้นข้างตน้ภายใตห้ลักการผู้แสดงความจ านงก่อนจะสามารถใช้สิทธิได้ก่อน 
(First Come, First Served) และบริษัทฯ จะคืนใบส าคญัแสดงสิทธิและเงินส่วนที่ไม่ได้
ใชสิ้ทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
ดังกล่าว โดยการโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะชื่อผูถื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภายใน 14 
วนัท าการ นบัแต่วนัใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ  

   หากในวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยไม่
สามารถใชสิ้ทธิ เนื่องจากขอ้จ ากัดเรื่องสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ที่เป็นบุคคลที่มิใช่
สัญชาติไทยใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายุลง โดยผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยดงักล่าว ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายหรือค่าชดใช้ 
ใด ๆ จากบรษิัทฯ และบรษิัทฯ จะไม่มีการช าระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจากการดงักล่าวทัง้สิน้ 

2.3.6.16 การออกและส่งมอบหุน้สามญัออกใหม่ ชื่อที่จะระบุในหุน้สามญัออกใหม่จะใชช้ื่อเดียวกัน
กับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั โดยบริษัทฯ จะจดัส่งใบหุน้
ไปยังผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามที่อยู่ที่ไดร้ะบุไวใ้นใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามญัโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใช้
สิทธิแต่ละครัง้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจตกลงกับผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิล่วงหนา้ ให้
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บริษัทฯ เก็บใบหุน้สามญั ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ 
ไวท้ี่บริษัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือตวัแทนมารบัไปดว้ยตวัเองก็ได ้โดยจะตอ้ง
ด าเนินการตามที่บริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ อาจจะออกใบหุน้ในระบบใบหุน้ (Script) และ
ระบบไรใ้บหุ้น (Scripless) หากบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญโดยระบบไรใ้บหุ้น บริษัทฯ จะ
ด าเนินการเมื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไดแ้จง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบว่า ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย์
ยอมรบัเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยใ์หก้บัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ โดยบริษัทฯ จะส่งใบ
หุน้สามัญหรือใบส าคัญแสดงสิทธิเขา้ฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์โดยผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิตอ้งระบุชื่อและบญัชีของบริษัทสมาชิกของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยถูกตอ้งใน
ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั และบริษัทฯ จะส่งมอบหุน้สามญั หรือใบส าคญั
แสดงสิทธิผ่านบญัชีฝากหลกัทรพัยภ์ายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ 

2.3.6.17 ในกรณีที่การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิตอ้งมีภาระภาษีเงินได ้ค่าอากร
แสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) ตามประมวลรษัฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผูถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ใชสิ้ทธิถือหุน้ดงักล่าวตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าภาษีดงักล่าวทัง้สิน้ รวมทัง้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ 
มีสิทธิหกัภาษี ณ ที่จ่ายไดต้ามที่กฎหมายก าหนด  

2.3.7 การแกไ้ขวิธีการและขัน้ตอนการใชสิ้ทธิ 

ในกรณีที่ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ตลอดจนหน่วยงานใดที่เก่ียวขอ้งไดอ้อก
ประกาศ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบตัิการใด ๆ ท่ีมีผลท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งแกไ้ขรายละเอียดของวิธีการและ
ขัน้ตอนในการใชสิ้ทธิตามขอ้ 2.3.6 ใหบ้รษิัทฯ สามารถท าการแกไ้ขขัน้ตอนการใชสิ้ทธิใหส้อดคลอ้งกับ
ประกาศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติดังกล่าวได ้และตอ้งแจ้งให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และ ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. หน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ที่ที่จะตอ้งปฏิบตัิตลอดอายสุญัญาของใบส าคญัแสดงสิทธิ ดงันี  ้

3.1. การปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดสิทธิ 

ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชค้วามพยายามอย่างดีที่สดุ ในการประกอบธุรกิจใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
และจะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ และค าสั่งต่าง ๆ ที่ออกตาม
กฎหมาย และจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของขอ้ก าหนดสิทธิฉบบันีโ้ดยเคร่งครดัตลอดอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.2. สิทธิของบรษิัทฯ ในการเรียกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิก่อนระยะเวลาที่ก าหนดตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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ใบส าคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ ออกครัง้นีไ้ม่มีขอ้ก าหนดใหบ้ริษัทฯ สามารถเรียกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใช้
สิทธิก่อนระยะเวลาที่ก าหนดตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.3. เงื่อนไขการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.3.1 บริษัทฯ ตอ้งด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เมื่อเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึง ดงัต่อไปนี ้ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของ
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม 

(ก) เมื่อบรษิัทฯ เปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้บรษิัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยก
หุน้ท่ีไดอ้อกแลว้ของบรษิัทฯ 

(ข) เมื่อบรษิัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

(ค) เมื่อบรษิัทฯ เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบคุคลใน
วงจ ากัด ในราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ค  านวณได้ที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุน้สามญัของบรษิัทฯ 

(ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ บุคคลในวงจ ากัด โดยหลกัทรพัยน์ัน้ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหลกัทรพัยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็น
หุน้สามัญ หรือใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญ (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญั) โดยราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิดงักล่าว ต ่ากว่ารอ้ยละ 
90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ หลังจากช าระภาษี
แลว้ ส าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ในช่วงอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ (ก)  ถึง (จ) ที่ท  าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม  

ในกรณีที่เกิดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญั และการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิ
ที่จะซือ้หุน้สามัญ รวมทั้งวิธีการค านวณถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวตามที่ระบุต่อไปนี ้ไม่ไดท้  าให้
ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม โดยบริษัทจะด าเนินการปรบั
ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในกรณีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างตน้ตามสูตรและวิธีการค านวณ 
ดงัต่อไปนี ้

(ก) เมื่อบรษิัทฯ เปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้บรษิัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยก
หุน้ท่ีไดอ้อกแลว้ของบรษิัทฯ  
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บริษัทฯ จะปรบัราคาการใชสิ้ทธิอันเป็นผลมาจากการรวม หรือการแบ่งแยกหุน้ที่ออกแลว้ของ
บรษิัทฯ โดยจะมีผลบงัคบัทนัที นบัตัง้แต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัทฯ 
เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดร้บัหุน้ตามจ านวนที่ค  านวณได้
ตามสูตรและประเภทเช่นเดียวกับหุน้ของบริษัทฯ ที่ออกภายหลังจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
เสมือนว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Pr ice คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

0Par  คือ มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Par  คือ มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 

(ข) เมื่อบรษิัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคับทนัที ตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้
สามญัไม่มีสิทธิในการรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XD) 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Pr ice คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

A  คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้สามญัเพื่อสิทธิการรบัหุน้ปันผล  

B  คือ จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 
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“ราคาตลาดของหุน้สามัญของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว ้ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบใหใ้ช ้
และมีความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในขอ้ (ค) ดา้นล่าง 

“วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล 

(ค) เมื่อบรษิัทฯ เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบคุคลใน
วงจ ากดั ในราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ค  านวณไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้
สามญัของบรษิัทฯ 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทันทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้
สามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้น
เครื่องหมาย XR) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ 
วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด 
แลว้แต่กรณี 

“ราคาเฉล่ียของหุน้สามญัที่ออกใหม่” ค านวณไดจ้าก จ านวนเงินทัง้สิน้ท่ีบรษิัทฯ จะไดร้บัจากการ
เสนอขายหุน้ หกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกนัน้ (ถา้มี) หารดว้ยจ านวน
หุน้สามญัทัง้สิน้ท่ีออกใหม่ในครัง้นัน้  

“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทฯ” ไดก้ าหนดไวเ้ท่ากับ “ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัต่อ
หุน้ของหุน้สามัญของบริษัทฯ” โดยที่ “ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักต่อหุน้ของหุน้สามัญของ
บริษัทฯ” หมายถึง มลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัทัง้หมดของบริษัทฯ หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของ
บรษิัทฯ ที่ท  าการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นระหว่างระยะเวลา 14 วนัท าการ (วนัที่เปิด
ท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ  

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทฯ” เนื่องจากหุน้สามญัของบริษัทฯ 
ไม่มีการซือ้ขายในช่วงระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะท าการก าหนดราคายุติธรรมเพื่อใชใ้นการ
ค านวณแทน 

 “วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญั
ที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XR) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหก้ับผู้
หุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่แก่ประชาชน
ทั่วไป ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี  

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่พรอ้มกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ใน
เงื่อนไขที่จะตอ้งจองซือ้หุน้ดงักล่าวดว้ยกัน ใหน้ าราคาเสนอขายของทุกราคา และจ านวนหุน้ที่
ออกใหม่ทัง้หมดมาค านวณราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขาย
พรอ้มกันดงักล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ าจ านวนหุน้และราคาเสนอขาย
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เฉพาะของหุน้สามญัที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉล่ียของหุน้สามญัที่ออกใหม่” ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ 
"ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ" มาค านวณการเปล่ียนแปลงเท่านัน้ 

ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ าเฉพาะราคา
เสนอขายที่ต  ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาค านวณการ
เปล่ียนแปลงเท่านัน้ 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

])[(

)]([
01

BXMPA

BAMP
RatioRatio

+

+
=  

โดยที่  0Pr ice คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

 MP  คือ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ” 
A  คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื่อสิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญที่ออกใหม่ กรณี
เสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของ
การเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุน้สามัญให้แก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

B   คือ  จ านวนหุน้สามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/
หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด 
แลว้แต่กรณี 

BX  คือ จ านวนเงินท่ีไดร้บัภายหลงัจากการหกัค่าใชจ้่าย (ถา้มี) จากการออก
หุน้สามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทั่ วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

(ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ บุคคลในวงจ ากัด โดยหลกัทรพัยน์ัน้ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหลกัทรพัยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็น
หุน้สามัญ หรือใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญ (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญั) โดยราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิดงักล่าว ต ่ากว่ารอ้ยละ 
90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ” 
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การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้
สามญัจะไม่ไดร้บัการใชสิ้ทธิในการจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเป็นหุน้สามญั (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XW) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่
ใด ๆ ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญัแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ที่เป็นการเสนอ
ขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

“ราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินที่บริษัทฯ จะไดร้บัจากการ
ออกหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญั รวมกับเงินท่ีไดร้บัจากการ
ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญันัน้ หกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ (ถา้มี) หาร
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัทัง้หมดที่ตอ้งออกใหม่เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธินัน้ 

“ราคาตลาดของหุน้สามัญของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว ้ซึ่งจะใชเ้ปรียบเทียบใหใ้ช้ 
และมีความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในขอ้ (ค) ขา้งตน้ 

“วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หลกัทรพัย์
ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรพัยข์ึน้
เครื่องหมาย XW) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ 
วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้
สามญัแก่ประชาชนทั่วไป ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายหลกัทรพัยด์งักล่าวต่อประชาชนทั่วไป 
และ/หรือ ที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพรอ้มกนัมากกว่า 1 ราคา
การเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะตอ้งจองซือ้หลกัทรพัยด์งักล่าวดว้ยกัน ใหค้  านวณการเปล่ียนแปลง
จาก หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทัง้หมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพรอ้มกนัดงักล่าว
ไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหค้  านวณการเปล่ียนแปลงจาก หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่
มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง “ราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่” ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ” เท่านัน้  

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Pr ice คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
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1Ratio  คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 MP  คือ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ” 

A  คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื่อการจองซือ้หลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญัได ้กรณีเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิม 
และ/หรือ ก่อนวนัแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออก
ใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญัไดต้่อประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

B   คือ  จ านวนหุน้สามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของหลักทรัพย์ 
ใด ๆ ซึ่งสามารถแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญที่จะเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั  แลว้แต่กรณี  

BX  คือ จ านวนเงินที่บริษัทฯ จะไดร้บัภายหลังจากการหักค่าใชจ้่าย (ถา้มี) 
จากการออกหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็น
หุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด รวมกับ
เงินท่ีไดร้บัจากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั 

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ หลังจากช าระภาษี
แลว้ ส าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ในช่วงอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

การค านวณอตัรารอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ ใหค้  านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออก
จริงในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว หารดว้ยก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดข้องผลการ
ด าเนินงานตามงบการเงินรวม (ที่ไดม้ีการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ 
แลว้) ของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใชสิ้ทธิจะมีผลบังคับใชต้ัง้แต่วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้
สามญัไม่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลนัน้ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XD) 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Pr ice คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
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0Ratio คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

MP  คือ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ” 
D  คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 
R  คือ เงินปันผลต่อหุน้ ที่จะจ่ายในอัตรารอ้ยละ 50 โดยค านวณจากก าไร

สทุธิหลงัหกัภาษี หารดว้ยจ านวนหุน้ทัง้หมดที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

“ราคาตลาดของหุน้สามัญของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว ้ซึ่งจะใชเ้ปรียบเทียบใหใ้ช ้
และมีความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในขอ้ (ค) ขา้งตน้ 

“วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ (ก) ถึง (จ ) ที่ท  าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด  ๆ ที่ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม  ใหบ้ริษัทฯ 
พิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ เก่ียวขอ้งกับการปรบัหรือพิจารณาก าหนดการ
เปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิ้ทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ท าใหผู้ถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัผลประโยชนด์อ้ยไปจากเดิม โดยให้ถือ
ว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และใหบ้ริษัทฯ แจง้ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัย ์และ
นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวดว้ยโดยทันทีหรือก่อนวันที่เกิด
เหตกุารณท์ี่ตอ้งด าเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

3.3.2 การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกนั
และจะค านวณการเปล่ียนแปลงตามล าดบัเหตกุารณต์่าง ๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั “ราคาตลาดของ
หุน้สามัญของบริษัทฯ” ส าหรบักรณีที่เหตุการณต์่าง ๆ เกิดขึน้พรอ้มกัน ใหค้  านวณการเปล่ียนแปลง
เรียงตามล าดบั ดงันี ้คือ (ก) (จ) (ข) (ค) (ง) และ (ฉ) โดยในแต่ละล าดบัครัง้ที่ค  านวณการเปล่ียนแปลง 
ใหค้งสภาพของราคาการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง และอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง  

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับ
รายละเอียดในขอ้ (ค) ขา้งตน้ 

3.3.3 การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลง ซึ่งท าใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวม
หุน้ ในกรณีที่หุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิของการแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ของอตัราการใชสิ้ทธิใหม่
หลังการเปล่ียนแปลง) ค านวณออกมาเป็นเศษของหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้นั้นทิง้ และหากราคาการใช้
สิทธิหลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) คูณกับจ านวนหุน้สามญั ในการแสดงความจ านงการ
ใชสิ้ทธิในรอบนัน้ ค านวณไดเ้ป็นเศษของบาทใหต้ดัเศษของบาททิง้ 
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3.3.4 ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจนเป็นผลท าใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่มีราคาต ่ากว่ามลูคา่ที่
ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิัทฯ (Par Value) ก็ใหใ้ชร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่ดงักล่าว เวน้แต่จะเป็นกรณีที่
กฎหมายหา้มมิใหบ้ริษัทฯ ออกหุน้ต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรบัราคาใชสิ้ทธิ
ใหม่เท่ากับมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามัญเท่านั้น ส าหรบัอัตราการใชสิ้ทธิใหม่ให้ใชอ้ัตราการใชสิ้ทธิที่
ค  านวณไดต้ามขอ้ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม 

3.3.5 สถานภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงความจ านงใชสิ้ทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชยจ์ะรบั  
จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ อนัเนื่องมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ยงั
ไม่ไดแ้สดงความจ านงใชสิ้ทธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิม่
ทนุช าระแลว้ อนัเนื่องมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิขา้งตน้
แลว้ 

ในกรณีบริษัทฯ มีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ ในช่วงที่บริษัทฯ ยงัไม่ไดน้ าหุน้
สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ไดท้  าการใชสิ้ทธิแลว้จะ
ไดร้บัการปรบัสิทธิยอ้นหลงั โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการออกหุน้สามญัใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ใบส าคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยเร็วที่สุดตามจ านวนที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สมควรจะไดร้บั หากราคาที่ปรบัใหม่นัน้มีผลบงัคบัใชโ้ดยหุน้สามญัส่วนที่เพิ่มเติม 
อาจไดร้บัชา้กว่าหุน้สามญัที่ไดร้บัก่อนหนา้นีแ้ลว้ แต่ไม่เกิน 45 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมีการปรบัสิทธิ 

3.3.6 บริษัทฯ อาจท าการปรบัราคาการใชสิ้ทธิควบคู่กับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรบั
อตัราการใชสิ้ทธิก็ได ้ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ตอ้งออกหุน้รองรบัเพิ่มเติม ใหถื้อว่าบริษัทฯ ไดร้บัอนุญาตให้
เสนอขายหุน้รองรบัดังกล่าวเมื่อไดย้ื่นมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่อนุมัติใหอ้อกหุน้เพิ่มเติมเพื่อรองรบัการ
ปรบัสิทธินัน้อย่างเพียงพอต่อส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรบัสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทฯ ไดร้บัอนญุาตให้
เสนอขายหุน้รองรบั 

3.3.7 หุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและ
ได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกช าระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ  
ทกุประการ เมื่อกระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ของบรษิัทฯ 

3.3.8 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ ตามเงื่อนไขที่ (ก) ถึง (ฉ) บรษิัทฯ จะด าเนินการ
แจง้ผลการเปล่ียนแปลง โดยแจง้ถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตุผลที่ตอ้งมีการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบ และส าหรบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และตลาดหลกัทรพัย ์บรษิัทฯ 
จะแจง้ผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มลูของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัย ์โดยแจง้ทนัทีหรือก่อน
วันที่อัตราหรือราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพมีผลบังคบัใช ้โดยบริษัทฯจะไม่ท าการเวนคืนใบส าคัญแสดง
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สิทธิ แต่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเดิมจะไดร้บัสิทธิในการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใช้
สิทธิทกุประการ 

3.3.9 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และจะไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ 
เวน้แต่จะมีการปรบัสิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 3.3 นี ้

4. สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุน้สามญัที่ออกตามการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุน้
สามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหนา้นีแ้ลว้ทุกประการ รวมทั้งสิทธิในการรบัเงินปันผลหรือประโยชนอ์ื่นใด ที่
บริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั ทัง้นี ้นบัตัง้แต่วนัที่นายทะเบียนหุน้สามญัของบรษิัทฯ ไดจ้ดแจง้ชื่อผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ 

5. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญทีอ่อกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

5.1 จ านวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 4,883,480,196 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้

5.2 มลูค่าที่ตราไวต้่อหุน้ เท่ากบั 1.00 บาทต่อหุน้ 

5.3 ราคาการใชสิ้ทธิ เท่ากบั 0.14 บาทต่อหุน้ 

5.4 อตัราการใชสิ้ทธิ เท่ากบั 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั 

ตลาดรองของหุน้สามญัที่รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดแ้ก่ ตลาดหลักทรพัย ์โดยบริษัทฯ จะด าเนินการยื่นขอ
อนุญาตน าหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนภายใน 30 วนั นบัจากวนัสดุทา้ยของระยะเวลาการใชสิ้ทธิในแต่ละครั้ง หรือวนัสดุทา้ยของระยะเวลา
การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย ทั้งนี ้เพื่อใหหุ้น้สามัญดังกล่าว สามารถท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบรษิัทฯ 

6. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิ 

6.1 การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ไม่มีขอ้จ ากัดการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิ เพื่อพกัการโอนสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อพกัการโอนหรือการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัครบก าหนดการใช้
สิทธิ และตลาดหลกัทรพัยจ์ะท าการขึน้เครื่องหมาย SP (หา้มการซือ้ขาย) ล่วงหนา้ 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรพัย์
ใหเ้ล่ือนเป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้) 

6.1.1 การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีมิไดฝ้ากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้ 
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- การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผูโ้อนและผูร้บัโอน การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณเ์มื่อ 
ผู้โอนใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนที่จะท าการโอน หรือผูร้บัโอนคนสดุทา้ยโดยมีการสลกัหลงัแสดงการ
โอนต่อเนื่องครบถว้นจากผูท้ี่ปรากฏชื่อดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่
ผูร้บัโอนโดยลงลายมือชื่อสลกัหลงัแสดงการโอนไวด้ว้ย 

- ผลการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้บัโอนกับบริษัทฯ การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักบั
บริษัทฯ ไดก้็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิ พรอ้มทั้งใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ผูร้บัโอนใบส าคัญแสดงสิทธิไดล้งลายมือชื่อเป็นผู้รบัโอนใน
ดา้นหลงัของใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ครบถว้นแลว้ 

- ผลของการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้บัโอนกบับุคคลภายนอก การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิไดล้งทะเบียนการ โอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเรียบรอ้ยแลว้ 

- การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งกระท า ณ ส านักงานใหญ่ของนายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งท าตาม
แบบและวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลง
ลายมือชื่อครบถว้นตามหลักเกณฑ์ขา้งตน้ พรอ้มทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกตอ้งและ
ความสมบูรณข์องการโอนและการรบัโอนใบส าคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ พรอ้มทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิ และหลกัฐานอื่น ๆ ที่จะตอ้งส่งมอบครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ตามที่
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนด อย่างไรก็ดี นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธ
ไม่รบัค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิเห็นว่าการ
โอนใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

6.1.2 ส าหรบัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรพัย ์ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2 บคุคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทย 

6.2.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้ทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทย ซึ่งไดด้  าเนินการใชสิ้ทธิตามวิ ธีการใชสิ้ทธิ
จนท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมีจ านวนเกินกว่ารอ้ยละ 49 ตามที่ระบุไว้ใน
ขอ้บงัคบัหรือตามสดัส่วนที่อาจมีการแกไ้ขในขอ้บงัคบัในอนาคต 

6.2.2 หากขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าวขา้งตน้ มีผลท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ไม่ใช่สญัชาติไทยที่ไดด้  าเนินการใชสิ้ทธิตามวิธีการใชสิ้ทธิ ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามจ านวนที่ระบุในใบ
แจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถ
เลือกใหบ้รษิัทฯ ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี ้
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ก) ใหบ้ริษัทฯ คืนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และคืนเงินที่เหลือตามราคาใช้
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้โดยไม่มี
ดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่สญัชาติไทยดงักล่าว 
โดยการโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะชื่อผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัท่ีใชสิ้ทธิในครัง้
นัน้ ๆ 

ข) ใหบ้ริษัทฯ เป็นผูถื้อใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดง
สิทธิ และเงินตามจ านวนการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย ไดย้ื่นความจ านงการใชสิ้ทธิในส่วนที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเอาไวต้ามล าดับ
ก่อนหลงั เพื่อด าเนินการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ในส่วนท่ียงั
มิไดม้ีการใชสิ้ทธิดงักล่าว เมื่อการเขา้ถือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าว ไม่ขดัต่อขอ้จ ากดัทัง้จ านวนหรือบางส่วน 

 ทัง้นี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย จะตอ้งแสดงความ
จ านงที่จะใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการตามขอ้ ก) หรือ ข) ขา้งตน้ โดยระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามญั ณ วนัแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ 

6.2.3 บริษัทฯ จะอนุญาตใหม้ีการด าเนินการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิ ในส่วนที่ยังมิไดร้ับการใช้สิทธิตามข้อ 6.2.2 ข) บางส่วนหรือทั้งหมดในวันใชสิ้ทธิวันแรกที่
สามารถกระท าไดโ้ดยไม่ขัดต่อขอ้จ ากัด อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่รอการใชสิ้ทธิ ณ วนัใชสิ้ทธิดงักล่าวมากกว่าจ านวนหุน้สามญัที่อนุญาตใหใ้ช้
สิทธิไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนหุน้ เรื่องสดัส่วนการถือครองหลกัทรพัยข์องผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย บริษัทฯ จะด าเนินการใชสิ้ทธิ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย ตามล าดบัการแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิที่ครบถว้นสมบรูณต์ามขอ้ก าหนดในการใชสิ้ทธิในครัง้นี ้

6.2.4 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยจะไม่ไดร้บัการชดเชยไม่
ว่ารูปแบบใดจากบรษิัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการใชสิ้ทธิได ้โดยมีสาเหตมุาจากขอ้จ ากดัเรือ่ง
สัดส่วนการถือครองหลักทรพัยข์องผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่มิใช่
สญัชาติไทย 

6.2.5 หากผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ แสดงความจ านงใหบ้ริษัทฯ ด าเนิน
ตามขอ้ 6.2.2 ข) และ ณ วนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้เนื่องจากขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการถือครองหุน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ใหถื้อว่าใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
หมดอายุลง โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกรอ้ง
ค่าเสียหายใด ๆ ต่อบรษิัทฯ และบรษิัทฯ จะไม่ด าเนินการชดใชค้่าเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 
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7. กำรจอง กำรจ ำหน่ำย และกำรจัดสรร 

7.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรพัย ์

การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ม่ผ่านผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย เนื่องจากเป็นการ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

7.2 ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

- ไม่มี - 

7.3 วนัและวิธีการจอง และการช าระเงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิออกใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่คิดมลูค่า ดงันัน้ จึงไม่มีวนั วิธีการจอง และการช าระ
เงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ  

7.4 วิธีการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บรษิัทฯ จะด าเนินการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรร W-W5 ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวนัท่ี 
23 ธันวาคม 2563 โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการออกและส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดงันี ้

7.4.1 กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บับรษิัทหลกัทรพัยห์รือศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์

ศูนยร์ับฝากหลักทรัพยใ์นฐานะนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ จะส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิตาม
จ านวนที่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตามชื่อที่อยู่ที่ระบใุนสมดุ
ทะเบียนผูถื้อหุน้ภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรร
จะไม่สามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรในครัง้นีใ้นตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้จนกว่าจะไดร้บั
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจไดร้บัภายหลังจากที่ใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เริ่มซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัย ์

7.4.2 กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บับรษิัทหลกัทรพัย ์

ศูนยร์ับฝากหลักทรัพยใ์นฐานะนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิฝากไวก้ับ 
“บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอด
บัญชีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่  ในขณะเดียวกันบริษัท 
หลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผูไ้ดร้บัจดัสรรฝากไว ้และออกหลกัฐาน
การฝากใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณี
นีผู้ท้ี่ไดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลักทรพัยไ์ดท้ันทีที่ตลาดหลักทรพัย์
อนญุาตใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิของบรษิัทฯ ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์



 
 

  หนา้ 31 จาก 38 

ทั้งนี ้ชื่อของผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรจะตอ้งตรงกับชื่อเจา้ของบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยท์ี่ผูท้ี่ไดร้ับการ
จัดสรรประสงคท์ี่จะฝากใบส าคัญแสดงสิทธิไว ้มิฉะนั้นแลว้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรตามขอ้ 7.4.1 แทน 

7.4.3 กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นฐานะนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฝากไวก้บัศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวน
ที่ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่
ผูท้ี่ไดร้บัการจัดสรรภายใน 7 วันท าการ นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ เมื่อผูถื้อหุน้ที่ไดร้ับการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งการขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะตอ้งถอนใบส าคญัแสดง
สิทธิออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมใน
การด าเนินการตามที่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และ/หรือ บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ก าหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้  
ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัย์
อนุญาตใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์และผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิไดด้  าเนินการถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 

7.5 การส่งมอบหุน้สามญัออกใหม่ที่เกิดจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั สามารถเลือกใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณี
หน่ึงดงัต่อไปนี ้

7.5.1 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั โดยใหอ้อกใบ
หุน้ในนามของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นฐานะนายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิจะส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนท่ีใชสิ้ทธิแก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบ
รบั ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัครบ
ก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญ จะไม่
สามารถขายหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอาจจะ
ไดร้ับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใชสิ้ทธิไดร้ับอนุญาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัย ์

7.5.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่
ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยโ์ดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝากหุน้
สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย ์ซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้
ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี ้ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะด าเนินการน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิ
ฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ใน



 
 

  หนา้ 32 จาก 38 

ขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้สามญัที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัภายใน 7 วนั
ท าการ นบัจากวนัครบก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดใ้ชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามัญ จะสามารถขายหุน้สามัญที่เกิดจากการใชสิ้ทธิในตลาดหลักทรพัยไ์ดท้ันทีที่ตลาด
หลกัทรพัยอ์นญุาตใหหุ้น้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์

ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั เลือกใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการตามขอ้ 7.5.2 
ชื่อของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ขาย
หลักทรัพยท์ี่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝากหุ้นสามัญไวใ้นบัญชีหลักทรัพยด์ังกล่าว 
มิฉะนัน้แลว้ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการ
จดัสรรหุน้ตามขอ้ 7.5.1 แทน 

7.5.3 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใช้
บริการของศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์โดยผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝากหุน้สามัญไวใ้น
บัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุน้สามญัที่
เกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบัญชี
จ านวนหุ้นสามัญตามจ านวนที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญไวใ้นบัญชีผูอ้อก
หลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดใ้ชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามญัภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัครบก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ เมื่อต้องการขาย
หุน้ จะตอ้งด าเนินการถอนหุน้ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษัทหลักทรพัย์
ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัท
หลักทรัพยน์ั้น ๆ ก าหนด ดังนั้นในกรณีนี ้ผู้ที่ไดร้ับการจัดสรรหุน้จะสามารถขายหุ้นที่ไดร้บัการ
จดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้ของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายไดใ้น
ตลาดหลกัทรพัย ์และผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ไดด้  าเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 

8. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีทีบ่ริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

บรษิัทฯ จะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดงันี ้ 

8.1. บริษัทฯ จะชดใชค้่าเสียหายใหเ้ฉพาะใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่มาแจง้ความจ านงที่
จะใชสิ้ทธิในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจดัใหม้ีหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ หรือ
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิไดอ้ย่างเพียงพอ ยกเวน้กรณีตามที่ระบุไวใ้นขอ้จ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ตามขอ้ 6  

บริษัทฯ จะจดัใหม้ีการปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 30 
วนั นบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิที่บริษัทฯ ไม่สามารถจดัใหม้ีหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิไดอ้ย่างเพียงพอ 
ทัง้นีเ้พื่อท าการตรวจสอบรายชื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเท่านัน้ ซึ่งการปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จะไม่มีผลกระทบต่อราคาซือ้ขายใบส าคญัแสดงสิทธิแต่อย่างใด 
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การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 8.1 บริษัทฯ จะช าระเป็นเงินโอน หรือใหเ้ป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ 
(แลว้แต่กรณี) และจะจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัตามที่อยู่ที่ระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้
หุน้สามญัภายใน 30 วนั นบัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ และใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิไดร้บัเงินค่าเสียหายคนืแลว้โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

8.2 การค านวณค่าเสียหายที่บรษิัทฯ จะชดใชใ้หผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 8.1 
มีสตูรการค านวณ ดงันี ้

ค่าเสียหายต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  = A x [MP – EP] 

โดยที่  A คือ   จ านวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ตามอัตราการใช้สิทธิที่
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ 1 หน่วย  

 MP คือ ราคาเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้สามัญของบริษัทฯ ในวันก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละ
รอบ ซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ มาแสดงความจ านง
ในการใชสิ้ทธิ (ราคาเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทฯ) ค านวณจาก มลูค่า
ซือ้ขายหุน้สามญัทัง้หมดของบริษัทฯ หารดว้ย จ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่มีการ
ซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย)์ 

 EP  คือ ราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบั
สิทธิ หากมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ  

8.3 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้นีใ้หถื้อเป็นท่ีสดุ 

อนึ่ง ในกรณีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างดา้ว (ทัง้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้
เนื่องจากขอ้จ ากัดในเรื่องอตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้ว ซึ่งขอ้บงัคบับริษัทฯ ก าหนดว่าการถือหุน้ของคน
ต่างดา้วจะตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี ้บริษัทฯ จะ
ไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือด าเนินการอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างดา้ว และผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างดา้วไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายหรือเรียกรอ้งใหบ้รษิัทฯ ชดใชใ้ด ๆ ทัง้สิน้ 

9. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิทีเ่สนอขำย 

บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยภ์ายใน 30 วัน นับจากวันที่ 
บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้เสรจ็ 

10. ตลำดรองของหุน้สำมัญทีเ่กดิจำกกำรใช้สทิธขิองใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัทฯ จะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกเสนอขายในครัง้นี ้เขา้จดทะเบียนเป็น
หลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยภ์ายใน 30 วัน นับจากวันก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ ทั้งนีเ้พื่อใหหุ้น้
สามญัดงักล่าวสามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบรษิัทฯ 
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11. กำรด ำเนินกำรหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถหำตลำดรองให้กับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บรษิัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีคุณสมบตัิตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การรบัและเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิหรือหุน้กูเ้ป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2560 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) โดยไม่มีขอ้ก าหนดอื่นที่ต่างไปจากใบส าคญัแสดงสิทธิทั่วไป (รวมทัง้
ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม หากบรษิัทฯ ไม่สามารถหาตลาดรองได ้บรษิัทฯ จะเป็นตวักลางใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ไดร้บัจดัสรรมาเสนอขายต่อผูส้นใจลงทนุในราคาเสนอซือ้และเสนอขายที่พอใจกนัทัง้ 2 ฝ่าย 

12. กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นสำมัญทีเ่หลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

หากมีหุน้สามญัที่เหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ จะเสนอต่อท่ีประชุมผู้
ถือหุน้ของบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาด าเนินการลดทนุในส่วนของหุน้สามญัที่เหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ต่อไป ทั้งนี ้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เก่ียวขอ้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลกัทรพัย ์และส านกังาน ก.ล.ต.   

13. จ ำนวนหุ้นสำมัญทีร่องรับเม่ือรวมกับจ ำนวนหุ้นทีจั่ดสรรไว้ 

➢ จ านวนหุน้ท่ีมีอยู่เดิม 

➢ หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

➢ หุน้ที่จัดสรรไว ้เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่  3 (W-W3)  
(“W-W3”) 

 

จ านวน  12,208,700,478 หุน้ 

จ านวน  75,915,094 หุน้ 

➢ จ านวนหุ้นที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รวมกับหุ้นที่
คงเหลือหลงัการปัดเศษหุน้ท่ีไดร้บัจากการจดัสรร 

จ านวน    4,883,480,196 หุน้ 

➢ จ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ W-W3 และใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน  

จ านวน  17,168,095,768 หุน้ 

ดงันัน้ จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิในครัง้นี ้เมื่อรวมกบั
หุน้สามญัซึ่งออกเพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิอื่นคิดเป็นรอ้ยละ 40.621 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษิัทฯ จ านวน 12,208,700,478 หุน้ ณ วนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 8/2563 ซึ่งมีมติใหอ้อกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 

14. กำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
1 ((จ านวนหุน้รองรบั warrant ท่ีเสนอขายในครัง้นี)้ +  
(จ านวนหุน้รองรบั CD หรือ warrant ท่ีเสนอขายในครัง้อื่น ซึ่งไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรบั ESOP-CD หรือ ESOP-warrant)) 
(จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ  ซึง่รวมจ านวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อื่นท่ีบริษัทฯ จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในครัง้นี)้ 



 
 

  หนา้ 35 จาก 38 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิสญูหาย ถูกขโมย ถูกท าลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิน ามา
ยื่นใหแ้ก่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิก่อนที่จะมีการออกใบแทนให ้ณ ส านกังานของนายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งรบัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายต่าง ๆ และตามที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิ และบรษิัทฯ จะไดก้ าหนดไวต้ามสมควร 

15. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

15.1 การแกไ้ขส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญัหรือที่ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ ในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สาระส าคัญของผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ เช่น แกไ้ขขัน้ตอนการใชสิ้ทธิ หรือเรื่องที่เห็นไดว้่าจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้ 
หรือในส่วนซึ่งไม่ท าให้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ หรือ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของ ส านักงาน ก.ล.ต. ที่
เก่ียวขอ้ง ใหบ้ริษัทฯ กระท าโดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากที่ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงัจาก
ที่ไดแ้จง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ไดท้ราบแลว้ ทัง้นี ้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็น
การขยายอายุใบส าคญัแสดงสิทธิหรือการแกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ ยกเวน้การปรบัสิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิที่ระบไุวใ้นขอ้ 3.3 

15.2 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงที่เป็นสาระส าคญั 

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธินอกจากกรณีขอ้ 15.1 ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากบริษัทฯ และมติที่
ประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้แต่กรณี และไดแ้จง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบแลว้ 

15.3 การแจง้ขอ้ก าหนดสิทธิที่แกไ้ขเปล่ียนแปลง 

ผูอ้อกใบส าคัญแสดงสิทธิ จะแจง้ใหผู้ถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มูลของบริษัทจด
ทะเบียนของตลาดหลกัทรพัย ์โดยทนัที หลงัจากที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ และจะจดัส่งขอ้ก าหนด
สิทธิที่แกไ้ขเปล่ียนแปลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ เมื่อไดร้บัการรอ้งขอภายใน 15 วนั นบัจากวนัที่มีการรอ้ง
ขอ โดยผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถแจง้ความประสงคท์ี่จะขอรบัขอ้ก าหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมต่อผูอ้อก
ใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในข้อ 2.3.5 นอกจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไข
เปล่ียนแปลงใหน้ายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ และ ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ 

15.4 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย 

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ตอ้งไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์รวมตลอดทัง้ขอ้ก าหนดแห่งประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑใ์ดของส านกังาน ก.ล.ต. 
รวมทัง้ที่จะเพิ่มเติมภายหลงัจากที่บรษิัทฯ ไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิแลว้ 
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16. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

16.1 ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่ว่าในเวลาใด ๆ อย่างไรก็ตาม การ
เรียกประชุมจะตอ้งไม่ใช่เพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิเรื่องการขยายอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือการ
เปล่ียนแปลงราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ ยกเวน้การปรบัสิทธิตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 3.3 

16.2 ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนรวมกันแลว้ไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหน่วยทั้งหมดของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใ้ช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บางส่วน ณ ขณะนัน้ อาจรอ้งขอใหผู้อ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ 
ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเรียกประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิโดยเรว็ ซึ่งตอ้งไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิมีค าขอเป็นหนงัสือใหผู้อ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ หรือนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

(ก) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิในสาระส าคญัตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 15.2 ขา้งตน้ 

(ข) หากมีเหตกุารณส์ าคญัซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไป
แลว้บางส่วนรวมกันแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหน่วยทั้งหมดของใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ยัง
มิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน ณ ขณะนั้น เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ หรือความสามารถของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิในการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

ในกรณีที่ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ใหผู้ถื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า  
รอ้ยละ 25 ของจ านวนหน่วยทั้งหมดของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน ณ 
ขณะนัน้ ด าเนินการเรียกประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิได ้

16.3 ในกรณีที่มีการจดัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ บรษิัทฯ จะด าเนินการปิดสมดุทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิของ
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในการเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชมุดงักล่าวภายใน 21 
วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

16.4 ในการเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจาก ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือที่ใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนรอ้งขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเ้รียกประชมุ ให้บริษัทฯ 
จดัท าหนงัสือนดัประชมุ โดยระบุ สถานที่ วนั เวลา ผูท้ี่ขอใหเ้รียกประชมุและเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุม และ
จดัส่งใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชมุไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุในแต่ละครัง้  

16.5 ในการประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนซึง่มี
สิทธิในการเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสียงแทน
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ตนก็ได ้โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะตอ้งยื่นหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบส าคัญ
แสดงสิทธิก าหนดต่อประธานท่ีประชมุหรือผูท้ี่ประธานท่ีประชมุมอบหมายก่อนเริ่มการประชมุ 

16.6 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหน่วยของใบส าคัญ  
แสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผูเ้ป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

16.7 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีส่วนไดเ้สียในขอ้พิจารณาอนัใด ซึ่งที่ประชมุจะพิจารณาและลงมติ ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณานัน้ ๆ  

16.8 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึง
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีส่วนไดเ้สียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณาขอ้นัน้ 

16.9 ในการประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดขึน้โดยบริษัทฯ ใหป้ระธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดร้ับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดัประชมุ ประธานในที่ประชมุอาจจะมาจากบคุคลที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิลง
มติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมาย โดยประธานท่ีประชมุไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด 

16.10 องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ย ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ช้
สิทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะมาประชมุ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกันไดไ้ม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนจึง
ครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ 45 นาที ยังมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชมุ ใหถื้อว่าการประชมุเป็นอนัระงบัไป หากการประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
นั้น เป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลา  30 วัน นับจากวัน
ก าหนดประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบไุวข้า้งตน้ ซึ่งในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบั
ว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ ส่วนกรณีที่การประชมุดงักล่าวจดัขึน้โดยการรอ้งขอของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ใน
กรณีนีบ้รษิัทฯ ไม่จ าเป็นตอ้งเรียกประชมุใหม่และใหถื้อว่าไม่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ 

16.11 มติที่ประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยังมิไดใ้ชสิ้ทธิ หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนทัง้หมด ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดยผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไดอ้อกเสียงลงคะแนนในมตินัน้  
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Checklist warrant-RO 

สําหรับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ 

warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 

บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)   บริษัท วาว แฟคเตอร์ จํากดั (มหาชน)  

  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 

  เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

 

รายละเอยีดของ warrant   

 - ช่ือ warrant  (ถา้มี)  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั วาว แฟคเตอร์   

จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 5 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”)    

 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี  23 ธนัวาคม 2563   

 - วนัท่ีเสนอขาย warrant   8 มกราคม 2564  - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant  31 ตุลาคม 2567  

 - จาํนวน warrant ท่ีเสนอขาย  4,883,480,196 หน่วย  - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  31 ตุลาคม 2567  

 - ราคาท่ีเสนอขาย  - 0 – บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)  - จาํนวนหุน้รองรับ  4,883,480,196 หุน้  

 - อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการ

ปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ  

 - ราคาใชสิ้ทธิ  0.14 บาท (สิบส่ีสตางค)์ ต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตาม

เง่ือนไขการปรับสิทธิ  
 

Checklist 

ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์

0

1 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

1. ลกัษณะของ warrant   

1.1 สั ด ส่ วน จําน วน หุ้ น รองรับ ต่อจําน วน หุ้ น ท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั1

2 เท่ากบั 

  

 
1
  ให้ระบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วิธีการคาํนวณสัดส่วนจาํนวนหุ้นรองรับ :  

((จาํนวนหุน้รองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จาํนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    

                        (จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจาํนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืน 

ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 

 * เฉพาะจาํนวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถ้ือหุ้นเพ่ือมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถ้ือหุ้น

มีมติอนุมติัให้ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถ้ือหุ้นมีมติในวาระอ่ืนใดท่ี
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Checklist 

ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์

0

1 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

  ≤ 50%  - เอกสารแนบทา้ย 4 ขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

(หน้า 3 ข้อ 2.1 รายละเอียดเก่ียวกับใบสําคัญ

แสดงสิทธิ และ 

หน้า 34 ข้อ 13. จาํนวนหุ้นสามัญท่ีรองรับเม่ือ

รวมกบัจาํนวนหุน้ท่ีจดัสรรไว)้ 

- เอกสารแนบท้าย 5 รายละเอียดการคํานวณ

จาํนวนหุน้รองรับ 

   > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณี

ใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี ท่ีไดรั้บผ่อนผนัจากสํานักงานก่อน

การเสนอขาย  ตามหนงัสือท่ี    ล ง วั น ท่ี 

   

(1) บริษทัอยู่ในภาวะท่ีมีความจาํเป็นต้อง

ไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน 

(2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ี

ของบริษทั 

(3) กรณีท่ี มีเหตุจําเป็นและสมควร และ

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัและผู ้

ถือหุน้โดยรวม  

  

1.2 มี อายุแน่ น อน  ซ่ึ ง ≤ 10 ปี  นั บ แต่วัน ท่ี ออก 

warrant (วนัท่ี  8 มกราคม 2564  ) 

 เอกสารแนบทา้ย 4 ขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

(หน้า 4 ขอ้ 2.1 รายละเอียดเก่ียวกับใบสําคญัแสดง

สิทธิ) 

1.3 กําหนดราคา และอัตราการใช้สิ ท ธิไว้อย่าง

แน่นอน 

 เอกสารแนบทา้ย 4 ขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

(หน้า 4 ขอ้ 2.1 รายละเอียดเก่ียวกับใบสําคญัแสดง

สิทธิ และ 

 

อาจทาํให้จาํนวนหุ้นรองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งนาํมาคาํนวณเพ่ิมขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าท่ีกาํหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีการ

ปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งนาํหุ้นรองรับท่ีอาจเพ่ิมขึ้นดงักล่าวมารวมคาํนวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ

เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
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Checklist 

ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์

0

1 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

หน้า 10 - 18 ข้อ 2.3.6 วิธีการและขั้นตอนการใช้

สิทธิ – ขอ้ยอ่ย 2.3.6.4 และ 

หน้า 27 ขอ้ 5. รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นสามญัท่ีออก

ใหม่เพื่อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ) 

1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจาํนงในการใช้สิทธิ

คร้ังสุดทา้ย ≥ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ2

3 

 เอกสารแนบทา้ย 4 ขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

(หน้า 5 ขอ้ 2.1 รายละเอียดเก่ียวกับใบสําคญัแสดง

สิทธิ และ 

หนา้ 8 - 9 ขอ้ 2.3.3 ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการ

ใชสิ้ทธิ) 

1.5 กําหนดให้มีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นรองรับให้แล้ว

เสร็จภายในอาย ุwarrant 

 เอกสารแนบทา้ย 4 ขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

(หน้า 4 ขอ้ 2.1 รายละเอียดเก่ียวกับใบสําคญัแสดง

สิทธิ และ 

หนา้ 8 ขอ้ 2.3.1 วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ) 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงขอ้มูลอย่างน้อย 

ดงัน้ี 

  

2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น   

- ราคาหรืออัตราท่ีคาดว่าจะเป็นราคาหรืออตัรา

การใชสิ้ทธิ 

 เอกสารแนบทา้ย 2 หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้ คร้ังท่ี 2/2563 

(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 หน้า 1 หัวข้อราคาการใช้สิทธิ 

และอตัราการใชสิ้ทธิ และ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 หน้า 1 ข้อ  1.1 รายละเอียดการ

เสนอขาย) 

- ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  เอกสารแนบทา้ย 2 หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้ คร้ังท่ี 2/2563 

(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 หน้า 2 หัวข้อราคาการใช้สิทธิ 

 
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 
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Checklist 

ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์

0

1 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

และอตัราการใชสิ้ทธิ และ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 หน้า 2 ข้อ  1.1 รายละเอียดการ

เสนอขาย) 

- วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  เอกสารแนบทา้ย 2 หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้ คร้ังท่ี 2/2563 

(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 หน้า 2 หัวข้อราคาการใช้สิทธิ 

และอตัราการใชสิ้ทธิ และ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 หน้า 2 ข้อ  1.1 รายละเอียดการ

เสนอขาย) 

- เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับ

สิทธิ 

 เอกสารแนบทา้ย 2 หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้ คร้ังท่ี 2/2563 

(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 หน้า 5 หัวขอ้เหตุในการตอ้งออก

หุน้ใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิ และ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 หน้า 2 ข้อ  1.1 รายละเอียดการ

เสนอขาย) 

- อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ    - - 

2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น (dilution effect) หากมีการ

ใชสิ้ทธิครบถว้น โดยไดร้ะบุ 

  

(1) price dilution4  เอกสารแนบทา้ย 2 หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้ คร้ังท่ี 2/2563 

(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 หน้า 4 หัวข้อผลกระทบต่อผูถื้อ

หุน้ – การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) และ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 หน้า 4 ขอ้ 3.2 การลดลงของราคา

หุน้ (Price Dilution)) 

 
4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จาํนวนหุ้น paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จาํนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   

                              จาํนวนหุ้น paid-up + จาํนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 

ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์

0

1 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

(2) earning per share dilution5 หรือ  เอกสารแนบทา้ย 2 หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้ คร้ังท่ี 2/2563 

(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 หน้า 4 หัวข้อผลกระทบต่อผูถื้อ

หุน้ - การลดลงของกาํไรต่อหุน้ (Earnings Per Share 

หรือ EPS Dilution) และ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 หน้า 4 - 5 ข้อ 3.3 การลดลงของ

กํ า ไ ร ต่ อ หุ้ น  ( Earnings Per Share ห รื อ  EPS 

Dilution)) 

(3) control dilution6  เอกสารแนบทา้ย 2 หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้ คร้ังท่ี 2/2563 

(ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 หน้า 3 - 4 หัวข้อผลกระทบต่อผู ้

ถือหุ้น – การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control 

Dilution) และ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 หน้า 3 - 4 ข้อ 3.2 การลดลงของ

สัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)) 

2.3  วิธีการจดัสรรwarrant   เอกสารแนบทา้ย 2 หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้ คร้ังท่ี 2/2563 

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 หนา้ 2 หวัขอ้วิธีการจดัสรร) และ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 หน้า 2 ข้อ  1.1 รายละเอียดการ

เสนอขาย) 

2.4  ขอ้มูลอ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ    - - 

3. มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมต ิ   

 
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 

        Earning per share ก่อนเสนอขาย 

 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = กาํไรสุทธิ / จาํนวนหุ้น paid-up  

           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = กาํไรสุทธิ / (จาํนวนหุ้น paid-up + จาํนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
6
  Control dilution  =                          จาํนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     

            จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 

ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์

0

1 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

3.1  บริษัทได้รับมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น ให้ออกหุ้น

รองรับอยา่งเพียงพอ   

 เอกสารแนบทา้ย 3 รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้ คร้ังท่ี 2/2563 

3.2  บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปี

นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติ (ผูถื้อหุ้นอนุมัติเม่ือ

วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2563  ) 

 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2564 บริษทัไดจ้ดัสรรใบสําคญั

แสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยไม่คิดมูลค่า 

4. ข้อกาํหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   

4.1 ราย ล ะ เอี ย ด ข อ ง warrant โด ย มี ราย ล ะ เอี ย ด

ดงัต่อไปน้ี  

  

(1) อายขุอง warrant  ระบุ  3 ปี 9 เดือน 23 วนั   เอกสารแนบทา้ย 4 ขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

(หน้า 4 ขอ้ 2.1 รายละเอียดเก่ียวกับใบสําคญัแสดง

สิทธิ) 

(2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สิทธิซ้ือ

หุน้ 

 เอกสารแนบทา้ย 4 ขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

(หน้า 4 ขอ้ 2.1 รายละเอียดเก่ียวกับใบสําคญัแสดง

สิทธิ และ 

หน้า 27 ขอ้ 5. รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นสามญัท่ีออก

ใหม่เพื่อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ) 

 

(3) อตัราการใชสิ้ทธิ  เอกสารแนบทา้ย 4 ขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

(หน้า 4 ขอ้ 2.1 รายละเอียดเก่ียวกับใบสําคญัแสดง

สิทธิ และ 

หน้า 10 - 18 ข้อ 2.3.6 วิธีการและขั้นตอนการใช้

สิทธิ – ขอ้ยอ่ย 2.3.6.4 และ 

หน้า 27 ขอ้ 5. รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นสามญัท่ีออก

ใหม่เพื่อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ) 

(4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิได้

ทุกวนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส 

 เอกสารแนบทา้ย 4 ขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

(หน้า 4 - 5 ข้อ 2.1 รายละเอียดเก่ียวกับใบสําคัญ

แสดงสิทธิ และ 

หน้า 8 - 18 ข้อ 2.3 วิธีการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
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Checklist 

ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์

0

1 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้) 

(5) รายละเอียดสาํคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ    - - 

4.2 เหตุ  เง่ือนไข และกระบวนการในการแก้ไข

เพิ่มเติมขอ้กาํหนดตาม warrant 

 เอกสารแนบทา้ย 4 ขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

(หน้า 35 ขอ้ 15. การแก้ไขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนด

สิทธิ) 

4.3 ค่าเสี ยหายท่ีผู ้ถือ  warrant จะได้รับ ในกรณี ท่ี

บริษทัไม่สามารถจดัให้มีหุ้นรองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ตํ่ากว่า

ส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุน้ของบริษทักบัราคาใช้

สิทธิ 

 เอกสารแนบทา้ย 4 ขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

(หน้า 32 - 33 ข้อ 8. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณี ท่ี

บริษทัฯ ไม่สามารถจดัให้มีหุน้สามญัเพื่อรองรับการ

ใชสิ้ทธิ) 

4.4 มาตรการคุ ้มครองผูถื้อ warrant ซ่ึงมีข้อกาํหนด

ดงัน้ี 

  

(1) กรณีมีขอ้กาํหนดให้บริษทัสามารถเรียกให้ผู ้

ถื อ  warrant ใช้ สิ ท ธิ ก่ อ น กําห น ด บ ริษัท

รับรองวา่ ขอ้กาํหนดดงักล่าว 

(ก) มีความเป็นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่ง

การเรียกให้ใช้สิทธิก่อนกาํหนดดงักล่าว

ตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระทาํท่ีไม่

อยูใ่นอาํนาจควบคมุของบุคคลใด ๆ  

(ข) กาํหนดให้บริษัท ต้องเรียกให้มีการใช้

สิทธิเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีกาํหนดไว ้

(ค) มี ม าตรก ารท่ี เพี ยงพ อ ซ่ึ งทําให้ ผู ้ถื อ 

warrant ในทอดต่อ ๆ ไปทราบถึง 

(ง) ขอ้กาํหนดดงักล่าว 

บริษทัไม่มี

ขอ้กาํหนด

ใหบ้ริษทั

สามารถ

เรียกใหผู้ ้

ถือ

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ

ใชสิ้ทธิ

ก่อน

ระยะเวลา

ท่ีกาํหนด

ตาม

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

เอกสารแนบทา้ย 4 ขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

(หน้า 18 - 19 ขอ้ 3.2. สิทธิของบริษทัฯ ในการเรียก

ให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิก่อนระยะเวลาท่ี

กาํหนดตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ) 
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Checklist 

ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์

0

1 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

(2) กาํหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิใน

กรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบัระบุวิธีการคาํนวณ 

(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุ้นของ

บริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ

แบ่งแยกหุน้ 

(ข) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใน

ราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด67 

(ค) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ใน

ราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด7 

(ง) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้ งหมดหรือ

บางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อ

หุน้ 

(จ) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกิน

กวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกับ (ก) 

ถึง (จ) ท่ีทําให้ผลประโยชน์ตอบแทน 

ใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะได้รับเม่ือมีการ

ใชสิ้ทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 

กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษทั

ได้ระบุส่วนลดจากราคาตลาด พร้อมกับวิธีการคาํนวณ

ราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอ้กาํหนดสิทธิแลว้ 

ทั้งน้ี หากบริษทัจะไม่ดาํเนินการปรับสิทธิเม่ือ

เกิดเหตุการณ์ตาม (ก)-(ฉ) บริษัทได้รับผ่อนผันจาก

สาํนกังานก่อนการเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือท่ี  

   ลงวนัท่ี    

 เอกสารแนบทา้ย 4 ขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

(หน้า 19 - 27 ข้อ 3.3. เง่ือนไขการปรับสิทธิของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ) 

5. การดําเนินการภายหลงัการเสนอขาย warrant   

 
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายตํ่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคาํนวณราคาเสนอขาย

และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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หมายเหตุ 1 

การเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี   

  1. การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยกาํหนดราคา

เสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 

  2. การเสนอขาย warrant ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ  

โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 

  3. การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขาย CD  

โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 

 

1. การคํานวณราคาเสนอขาย 

1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 

1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

  1.3  กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหค้าํนวณดงัน้ี 

((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  

                        Qs +  Qx 

  ทั้งน้ี โดยท่ี 

  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 

  Qs  =  จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 

  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 

  Qw =  จาํนวน warrant ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 

  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม warrant 

  Qx  =  จาํนวนหุน้ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม Qw 

 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 

2. การคํานวณราคาตลาด ใหใ้ชร้าคาหน่ึงราคาใดดงัต่อไปน้ี   

  2.1 ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนั  

แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย 

   (1) ราคาท่ีนาํมาถวัเฉล่ียสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้น 

ในแต่ละวนัก็ได ้
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  (2) วันกาํหนดราคาเสนอขาย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัให้

บริษทัเสนอขาย warrant และหุน้รองรับในราคาตํ่า  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า 

  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 

  (ง) วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ตาม warrant    

   ทั้งน้ี หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นตลาดตามขอ้ 2.1 ให้ระบุความ

เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 

 2.2 ราคาท่ีกาํหนดโดยผา่นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการ

ขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทั เช่น การสาํรวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  

  2.3  ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีสาํนกังานให้

ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยสมมติฐานสาํคญัท่ีใชป้ระกอบการคาํนวณราคาตลาดใหเ้พียงพอ

และชดัเจนดว้ย 
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เอกสารท่ีต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุ้น (“warrant”) 

และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

เอกสารท่ีต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ มี เอกสารแนบ 1 

2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีขออนุมติัให้ออกและเสนอขาย 

warrant และหุน้รองรับ 

มี เอกสารแนบ 2 

3. รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัให้ออกและเสนอขาย warrant  

 และหุน้รองรับ 

มี เอกสารแนบ 3 

4. ขอ้กาํหนดสิทธิ warrant มี เอกสารแนบ 4 

5. รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุน้รองรับ มี เอกสารแนบ 5 

6. รายละเอียดการคาํนวณ dilution effect มี เอกสารแนบ 6 

7. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผ่อนผนัการออก warrant ในสัดส่วน 

 ท่ีมากกวา่ 50% (ถา้มี) 

ไม่มี  

8. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผ่อนผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งดาํเนินการ 

 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศกาํหนด (ถา้มี) 

ไม่มี  

 

หมายเหตุ 

(1) เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้งของ 

เอกสารทุกหนา้ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 

(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ ใหร้ายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแต่ 

วนัปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย ์และประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบ filing) 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=27&topic_desc=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://www.sec.or.th/laws_notification/file_dw_th/secact_codify.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=24&topic_desc=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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