
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

ข้อก าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสทิธิ 
และผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (AS-W2) 
 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (AS-W2) 
(“ใบส าคัญแสดงสทิธิ” หรือ “AS-W2”) ออกโดยบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ตำมมติที่ประชมุ
วิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 8 มกรำคม 2564 
 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ตำมนิยำมที่ระบดุ้ำนลำ่ง) จะได้รับสิทธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ (ตำมนิยำมที่ระบุ
ด้ำนล่ำง) นี ้โดยผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ตำมนิยำมที่ระบุด้ำนล่ำง) และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องผูกพนัตำม
ข้อก ำหนดสทิธิทกุประกำร และให้ถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับทรำบและเข้ำใจข้อก ำหนดต่ำงๆ ในข้อก ำหนดสิทธิ
เป็นอยำ่งดีแล้ว ทัง้นี ้ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิไว้ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผู้
ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิได้ในวนัและเวลำท ำกำรของผู้
ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ   
 
ค าจ ากดัความ 
 
ค ำและข้อควำมต่ำงๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก ำหนดสทิธิ ให้มีควำมหมำยดังต่อไปน้ี 
 
ข้อก าหนดสิทธิ หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือ

ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์
ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (AS-W2) ที่จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น  
 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท หรือ  
ผู้ออกใบส าคัญแสดงสทิธิ 

หมำยถึง บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
 
 

ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อใช้แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทุนของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 
(AS-W2) ที่จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น  
 



ใบส าคัญแสดงสทิธิ หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์
ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (AS-W2) ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสำมำรถ
โอนเปลีย่นมือได้ ที่จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำร
ถือหุ้น  ซึง่มีรำยละเอียดตำมที่ระบไุว้ในข้อก ำหนดสิทธินี ้
 

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เ ร่ือง กำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่
ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 
ธนัวำคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 
 

ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิ หมำยถึง ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ และให้รวมถึงผู้ ถือใบแทนใบส ำคัญ
แสดงสทิธิ 
 

ระยะเวลาแสดงความจ านง 
ในการใช้สทิธิ 

หมำยถึง ระยะเวลำที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัของ
บริษัท สำมำรถแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ โดยให้มีควำมหมำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.2 ของ
ข้อก ำหนดสทิธิ 
 

วันก าหนดการใช้สทิธิ หมำยถึง วนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
กำรซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทได้ โดยให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 
1.2.1 ของข้อก ำหนดสทิธิ 
 

วันก าหนดการใช้สทิธิ 
ครัง้สุดท้าย 
 

หมำยถึง วนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท โดยให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อก ำหนดสทิธิ 
 

วันท าการ หมำยถึง วนัท่ีตลำดหลกัทรัพย์เปิดท ำกำรตำมปกติ ซึ่งไม่ใช่วนัเสำร์หรือวนัอำทิตย์ 
หรือวันอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศให้เป็นวันหยุดของ
ธนำคำรพำณิชย์ 
 

วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง วนัท่ี 25 มกรำคม พ.ศ. 2564 
 

ส านักงาน ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสทิธิ  

 



บริษัทจะออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ จ ำนวนไม่เกิน 82,897,080 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำม
สดัส่วนกำรถือหุ้น (โดยไม่คิดมูลค่ำ) โดยก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับใบส ำคญัแสดงสิทธิ (Record 
Date) ในวนัที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 อตัรำกำรจดัสรร 5 หุ้นสำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมมติที่
ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 8 มกรำคม 2564 โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสทิธิดงัตอ่ไปนี ้
   
1.1 ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

 
ผู้ออกใบส าคัญแสดงสทิธิ 
 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

ที่อยู่ ผู้เสนอขาย เลขที่ 9 ชัน้ 28 ห้องเลขที่ 9/283-5 อำคำรยู. เอ็ม. ทำวเวอร์ ถนนรำมค ำแหง แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 
โทรศพัท์ 0-2769-8888 
โทรสำร 0-2717-4250 

 
ประเภทของใบส าคัญแสดง
สิทธิ   

ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) ครัง้ที่ 2 (AS-W2) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือ
หุ้น (โดยไมค่ิดมลูคำ่) 
 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 

ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสำมำรถโอนเปลีย่นมือได้ 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขาย  
 

ไมเ่กิน 82,897,080 หนว่ย  
 

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่ อ
ร อ ง รั บ ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ต า ม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 

ไม่เกิน 82,897,080 หุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนจ ำนวนหุ้ น
รองรับตอ่จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  เทำ่กบัร้อยละ 20 

วิธีกำรค ำนวณสดัสว่นจ ำนวนหุ้นรองรับ: 

จ ำนวนหุ้นรองรับส ำหรับใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้

จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
 

 

 ร้อยละ 20.00 =  
82,897,080

414,485,404
  

 
วิธีการจดัสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

เป็นกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในจ ำนวนไม่เกิน 82,897,080 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัท ที่มีช่ือปรำกฏในวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบส ำคญัแสดง



สิทธิ (Record Date) ในวนัที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสำมญั
หรือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  จำกกำรค ำนวณ (หำกมี) ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 
 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 
 

หนว่ยละ 0 บำท (ศนูย์บำท) 
 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 

3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
 

วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 

วนัท่ี 25 มกรำคม พ.ศ. 2564 

อัตราการจดัสรร 5 หุ้นสำมญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
 
ในกำรค ำนวณสิทธิของผู้ ถือหุ้ นแต่ละรำยที่จะได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ดงักล่ำว หำกมีเศษของหุ้นสำมญัจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจัดสรรใบส ำคัญ
แสดงสทิธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำย ให้ปัดเศษหุ้นสว่นท่ีเหลอืทิง้ทัง้จ ำนวน 
 
ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกกำรค ำนวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในกรณีที่มีเศษใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรจัดสรรทัง้หมด บริษัทจะด ำเนินกำร
ยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืจ ำนวนดงักลำ่ว ซึง่จะท ำให้คงเหลอืใบส ำคญัแสดง
สทิธิในจ ำนวนเทำ่ที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ลงตวั  

 
อัตราการใช้สทิธิ ใบส ำคญัแสดงสทิธิ จ ำนวน 1 หนว่ย มีสิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทได้ 1 หุ้น (เว้น

แต่กรณีมีกำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสำมัญหรือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  จำกกำรค ำนวณ (หำกมี) ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 
 

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 3.50 บำทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมีกำรปรับสทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ) 
 

 
วันก าหนดสิทธิ กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ เป็นกำรจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีช่ือปรำกฏ

ในวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นวันก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ (Record Date)  
 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ 
 
 

ก ำหนดให้ใช้สิทธิได้ทกุๆ 6 เดือนคือ ทกุวนัที่ 25 มิถุนำยน และ 25 ธันวำคม ตลอดอำยุ
ของใบส ำคญัแสดงสทิธิ เร่ิมใช้สทิธิครัง้แรกวนัท่ี 25 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 ใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่เหลอืจำกกำรใช้สทิธิหรือไมถ่กูใช้สทิธิในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิใด ๆ สำมำรถสะสม
เพื่อน ำไปใช้สิทธิได้ในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ต่อ ๆ ไปตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดง
สิทธิ แต่หำกครบก ำหนดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิแล้วใบส ำคญัแสดงสิทธิใด ๆ ที่ ไม่
ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิน้ผลไป โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้สิทธิครัง้



สดุท้ำยได้ในวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสทิธิ มีอำยคุรบ 3 ปี หำกวนัดงักลำ่วไมต่รงกบัวนัท ำกำร
ของบริษัท ให้เลื่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ดงักลำ่ว  

 
ระยะเวลาแสดงความจ านงใน
การใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทจะต้อง
แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร 
ก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ในกรณีที่วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับวนัหยดุท ำ
กำรของบริษัท ให้เลื่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนั
ก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้ดงักลำ่ว ยกเว้นกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ให้
แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้ำย 

 
วันสิน้สุดอายุของใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 
 

วนัท่ี 24 มกรำคม พ.ศ. 2567 
 
 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดง
สิทธิ 
 

บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้โดยชอบ ให้ท ำ
หน้ำที่เป็นนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 
 

บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิ
จากการใช้สทิธิตามใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 
 

บริษัทจะน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขำย
ในครัง้นี ้เข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 

 

วิธีการใช้สทิธิและเงื่อนไขการ
ใช้สิทธิ 
 
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิ เม่ือผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิ ได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสทิธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิดงักล่าวได้อกีต่อไป 
 
 
 
ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 
 

เป็นไปตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.2 ของข้อก ำหนดสทิธิ 
 
 
เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิดงักลำ่ว
ได้อีกตอ่ไป 
 
1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้นเดิม (Control Dilution) 
หำกมีกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ  ครบทัง้จ ำนวน 
82,897,080 หนว่ย และผู้ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว ไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะลดลงในสดัสว่นเทำ่กบัร้อยละ 16.67 
*ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้ นรองรับส ำหรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  (จ ำนวน 



82,897,080 หุ้น) หำรด้วยผลรวมของ (1) จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 (จ ำนวน 414,485,404) และจ ำนวนหุ้นรองรับส ำหรับ
กำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ (จ ำนวน 82,897,080 หุ้น) 

 Control Dilution = 

 
จ ำนวนหุ้นรองรับส ำหรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ

จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท + จ ำนวนหุ้นรองรับส ำหรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
 

  
 

 ร้อยละ 16.67     =      
82,897,080

414,485,404+82,897,080
 

 
2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) 

 

Price Dilution  =    
(รำคำก่อนกำรเสนอขำย−รำคำตลำดหลงักำรเสนอขำย)

รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย
 

 

Price Dilution =    (𝑃𝑜 − 𝑃𝑛)/𝑃𝑜 
 
Po  =  4.47 บำทต่อหุ้น ซึ่งเป็นรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นสำมญัของ

บริษัทในช่วงเวลำ 14 วันท ำกำร (ตัง้แต่วันที่  26 ตุลำคม - 12 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563) 

Qo   =  จ ำนวนหุ้นสำมัญที่มีอยู่เดิมเท่ำกับ 414,485,404 หุ้น ณ วนัประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 

Qw  =  จ ำนวนหุ้นสำมญัใหม่ที่เพิ่มขึน้จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ทัง้จ ำนวนซึง่เทำ่กบั 82,897,080 หุ้น 

Pn   =  (PoQo)+(รำคำใช้สทิธิของ AS-W1 × Qw) / (Qo+Qw) 
        = (4.47×414,485,404)+(3.50×82,897,080)/ 

(414,485,404+82,897,080) 
 = 4.31 บำทตอ่หุ้น 

ดงันัน้ Price Dilution = 4.47-4.31/4.47 = 3.58% 
 

3. ผลกระทบต่อการลดลงของขาดทุนต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution: EPS 
Dilution) 
ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิซื อ้หุ้ นครบถ้วนตำมใบส ำคัญแสดงสิท ธิทัง้จ ำนวน 
82,897,080 หน่วย จะมีผลกระทบต่อก ำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ลดลงเท่ำกบัร้อย
ละ 15.52 โดยก ำไรสทุธิที่ใช้ในกำรค ำนวณ คือ ก ำไรสทุธิประจ ำปี 2563 และ โดย



ค ำนวณจำกสตูรดงันี ้
   

EPS Dilution =  
(ก ำไรต่อหุ้นก่อนกำรเสนอขำย−ก ำไรต่อหุ้นหลงักำรเสนอขำย)

ก ำไรต่อหุ้นก่อนกำรเสนอขำย
 

 
EPS Dilution = (EPSo-EPSn)/EPSo 
 
EPSo            = ก ำไรสทุธิ/Qo = (241,617,108)/ 414,485,404 = 0.58 
EPSn            = ก ำไรสทุธิ/(Qo+Qw) 
                     = 241,617,108/(414,485,404 + 82,897,080) = 0.49 
ดงันัน้  EPS Dilution = (0.58 – 0.49)/0.58 =  15.52% 

 
1.2  วิธีการใช้สทิธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ 

1.2.1  วันก าหนดการใช้สทิธิ (Exercise Date)  
 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทได้ทุกๆ 6 
เดือน ในวนัท่ี 25 มิถนุำยน และ 25 ธนัวำคม ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยจะสำมำรถเร่ิมใช้สทิธิครัง้แรก
ได้ในที่ 25 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือไม่ถกูใช้สิทธิในวนัก ำหนดกำรใช้
สทิธิใดๆ สำมำรถสะสมเพื่อน ำไปใช้สทิธิได้ในวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้ต่อๆ ไปตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
แตห่ำกครบก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิแล้วใบส ำคญัแสดงสทิธิใดๆ ที่ไมถ่กูใช้สทิธิจะถกูยกเลิกและสิน้ผล
ไป โดยใบส ำคญัแสดงสทิธิจะสำมำรถใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยได้ในวันท่ีใบส ำคญัแสดงสทิธิมีอำยคุรบ 3 ปี ทัง้นี ้หำกวนั
ดงักลำ่วไมต่รงกบัวนัท ำกำรของบริษัท ให้เลือ่นวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ดงักลำ่ว 

 
1.2.2 ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ 
 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท จะต้องแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมญัของบริษัท ในทกุวนัท ำกำรของบริษัท โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้
หุ้นสำมญัของบริษัทตัง้แตเ่วลำ 9.30 น. จนถึง 16.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร ก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ในแตล่ะครัง้ (ตอ่ไปนีเ้รียกวำ่ “ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิตรง
กบัวนัหยดุท ำกำรของบริษัท ให้เลือ่นวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยกอ่นหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิครัง้ดงักล่ำว ยกเว้นกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ 
“ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย”) 
 



ทัง้นี ้บริษัทจะไม่มีกำรปิดสมดุทะเบียนเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย 
จะมีกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย และตลำด
หลกัทรัพย์จะท ำกำรขึน้เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) เพื่อห้ำมกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิลว่งหน้ำ 2 วนั
ท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนสทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิตรงกบัวนัหยดุท ำ
กำรของตลำดหลกัทรัพย์ให้เลือ่นวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ) 

 
กำรแจ้งขำ่วเก่ียวกบัวิธีกำรใช้สทิธิและเง่ือนไขกำรใช้สิทธิ อตัรำกำรใช้สิทธิ  รำคำที่จะซือ้หุ้นสำมญั  ระยะเวลำใน
กำรใช้สทิธิ  และระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดดงักลำ่วให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิทรำบอย่ำงน้อย 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ผ่ำนระบบเผยแพร่
ข้อมลูผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ ส ำหรับวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย บริษัทจะสง่รำยละเอียด
ดงักลำ่วให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมรำยช่ือที่ปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิด
สมดุทะเบียนครัง้สดุท้ำยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย  

 
1.2.3 นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสทิธิ 
 

บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั    
93  ถนนรัชดำภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง   
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ 0-2009-9000 
โทรสำร 0-2009-9991 
Email: TSDCallCenter@set.or.th 
Website: http://www.tsd.co.th 
 
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะรับผิดชอบตอ่กำรปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่ในสมดุทะเบียน
จะต้องประกอบด้วย ช่ือและนำมสกลุ สญัชำติและท่ีอยูข่องผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ และรำยละเอียดอื่นๆ ที่บริษัท 
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั จะก ำหนด ในกรณีข้อมลูไมต่รงกนั จะถือว่ำข้อมลูที่ปรำกฏอยู่ในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนัน้ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งขอ
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบนัทึกสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อนำย
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิโดยตรง 
 
บริษัทขอสงวนสทิธิในกำรเปลีย่นนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลูผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์โดยเร็ว และแจ้งให้
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วัน รวมทัง้บริษัทจะด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำรเก่ียวกับกำรเปลี่ยนนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

 

mailto:TSDCallCenter@set.or.th
http://www.tsd.co.th/


1.2.4 วิธีการและสถานที่ตดิต่อในการใช้สิทธิ 
 

(1) สถำนท่ีติดตอ่ในกำรใช้สทิธิ 
 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 9 ชัน้ 28 ห้องเลขที่ 9/283-5 อำคำรย.ู เอ็ม. ทำวเวอร์ ถนนรำมค ำแหง  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 
โทรศพัท์ 0-2769-8888 
โทรสำร 0-2717-4250 
 
บริษัทอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำกำรแตง่ตัง้ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ และบริษัทจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นทรำบตอ่ไป 

 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดให้กบัผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบผำ่นระบบเผยแพร่ข้อมลูผ่ำนสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 

 
(2) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถติดตอ่ขอรับแบบแสดงควำมจ ำนงกำร

ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญได้ที่บริษัท ในระหว่ำงระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.2.2 
ข้ำงต้น หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.asiasoft.net) และแสดงควำมจ ำนงในกำร
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทได้ตำมที่อยูใ่นข้อ 1.2.4 (1) ข้ำงต้น  

 
ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอให้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นตอ่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ท ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำ
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่วจะด ำเนินกำรแจ้งกบับริษัท ศนูย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
โดยบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั จะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ส ำหรับน ำไปใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัที่จะยื่นกบับริษัท เพื่อด ำเนินกำรใช้สิทธิ
ตอ่ไป 

 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัจะต้องปฏิบตัิ
ตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สทิธิจะต้องปฏิบตัิให้ถกูต้องตำมข้อบงัคบัหรือกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใช้บงัคบัเก่ียวกบักำรใช้สิทธิจองซือ้หุ้น
สำมญัด้วย โดยด ำเนินกำรและสง่เอกสำรดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัท ตำมที่อยูใ่นข้อ 1.2.4 (1) ข้ำงต้น 

 



(2.1) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัที่ได้กรอกข้อควำมถกูต้องชดัเจนและครบถ้วน
แล้วทุกรำยกำร พร้อมลงลำยมือช่ือโดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิจะสำมำรถขอรับแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทได้ ณ สถำนที่
ติดต่อในกำรใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิหรือระยะเวลำแสดง
ควำมจ ำนงในกำรใ ช้สิท ธิค รั ้งสุด ท้ำย  ห รือดำว น์ โหลดจำกเว็บ ไซ ต์ของบ ริ ษัท 
(http://www.asiasoft.net) 

 
(2.2) ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบที่บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั ก ำหนด ที่ระบวุำ่ผู้ ถือนัน้มีสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ระบุ
อยูใ่นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั 

 
(2.3) หลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิ 

(ก.)   บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไมห่มดอำย ุพร้อมส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ในกรณี
ที่มีกำรเปลี่ยนช่ือ / ช่ือสกุล ซึ่งท ำให้ช่ือ / ช่ือสกุลไม่ตรงกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้
แนบเอกสำรที่ออกโดยหนว่ยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยำ่ ใบแจ้งเปลี่ยน
ช่ือ / ช่ือสกลุ เป็นต้น) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(ข.) บคุคลธรรมดำที่มิใช่สญัชำติไทย 

ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 

(ค.) นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส ำเนำหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนั
ก ำหนดกำรใช้สิทธิ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้ มีอ ำนำจลงนำม
ของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) และเอกสำรหลกัฐำน
ตำมข้อ (ก.) หรือข้อ (ข.) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ซึ่งได้
ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องในเอกสำรของนิติบุคคล พร้อมลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำถูกต้อง (ยกเว้นกรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั หรือบริษัทผู้ฝำกหลกัทรัพย์กบับริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เป็นผู้โอนหรือผู้ รับโอน ไมต้่องสง่หลกัฐำนดงักลำ่ว) 

(ง.) นิติบคุคลตำ่งประเทศ 



ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตัง้นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และ/หรือ 
หนงัสือรับรองของนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ ซึ่ง
รับรองโดย Notary Public พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจ
ลงนำมของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) และเอกสำร
หลกัฐำนตำมข้อ (ก.) หรือข้อ (ข.) แล้วแตก่รณี ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคล
นัน้ซึง่ได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องในเอกสำรของนิติบคุคล พร้อมลงลำยมือ
ช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(2.4) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สทิธิตำมที่ระบใุนแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั
ภำยในก ำหนด โดยไมเ่กินวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ โดยวิธีหนึง่วิธีใด ดงันี ้

(ก.) โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกช่ือบัญชี “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
(มหำชน)” เลขที่บัญชี 028-411004-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรไทย
พำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) สำขำเอกมยั โดยแนบหลกัฐำนกำรโอนเงิน 

(ข.) ช ำระโดย เช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำรที่สำมำรถ
เรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหำนคร ภำยในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยขีด
คร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)” ทัง้นี ้
กำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสำมำรถเรียกเก็บเงิน
จ ำนวนดงักล่ำวได้แล้วเท่ำนัน้ หำกเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจำก
ควำมผิดของบริษัท ให้ถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลกิกำรใช้สิทธิ
ดงักลำ่ว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นกำรยกเลิกกำรขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นี ้ไม่
เป็นกำรตดัสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นกำรยกเลิกกำรใช้
สิทธิในครัง้สุดท้ำยให้ถือว่ำหมดสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ดงักลำ่วอีกตอ่ไป  บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำยอื่นใดไม่
วำ่ในกรณีใดๆ  

หมำยเหต ุ: ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัจะเป็นผู้ รับภำระ
คำ่ใช้จ่ำยทำงภำษี และ/หรือ อำกรแสตมป์ทัง้หมด (ถ้ำมี) ตำมบทบญัญัติ
แห่งประมวลรัษฎำกร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ
กฎหมำยที่ใช้บงัคบักับกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
(ถ้ำมี) 

 
(3) จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัจะต้อง

เป็นจ ำนวนเต็มเทำ่นัน้ โดยอตัรำกำรใช้สทิธิเทำ่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หนึง่หนว่ยตอ่หนึง่หุ้นสำมญั เว้นแตจ่ะมีกำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ 

 



(4) จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จะออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิซึ่งผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ช ำระตำมที่กล่ำวข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้
สิทธิในขณะที่มีกำรใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสำมัญเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำร
ใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิแล้ว ท ำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดงักล่ำว บริษัทจะไม่น ำ
เศษดงักลำ่วมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินท่ีเหลอืจำกกำรใช้สทิธิดงักลำ่วคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้โดยไม่มี
ดอกเบีย้ ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่บริษัทก ำหนด  

 
อยำ่งไรก็ดี ไมว่ำ่กรณีใดๆ หำกบริษัทได้มีกำรสง่มอบเช็คคืนเงินท่ีเหลอืจำกกำรใช้สทิธิหรือเงินท่ีได้รับไว้
โดยไม่มีกำรใช้สิทธิหรือไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ โดยได้สง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ใน
แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัหรือที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิโดย
ถกูต้องแล้ว ให้ถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ 
และผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ 
คำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 

 
ในกรณีที่ต้องมีกำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้
สิทธิตำมที่ระบใุนเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

 
(5) กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ  จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ท ำให้

รำคำกำรใช้สทิธิใหมส่งูขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สทิธิลดลง เว้นแตก่รณีกำรรวมหุ้น และจะใช้รำคำกำร
ใช้สิทธิใหม่หลงักำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คณูกบัจ ำนวนหุ้นสำมญั (จ ำนวนหุ้นสำมญั
ค ำนวณได้จำกอตัรำกำรใช้สิทธิใหม่ คูณกับจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ เมื่อค ำนวณได้จ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้น  ให้ตัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ส่วนในกรณีที่กำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิดงักลำ่วมีผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่มีรำคำซึ่งต ่ำกว่ำมลูค่ำที่ตรำไว้
ของหุ้นสำมญัของบริษัทก็ให้ใช้มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทเป็นรำคำกำรใช้สทิธิใหม่ 

 
(6)  หำกบริษัทได้รับหลกัฐำนใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบถ้วนหรือไม่

ถกูต้อง หรือจ ำนวนเงินที่บริษัทได้รับช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนที่ระบไุว้ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิซือ้หุ้นสำมญั หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสทิธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือ
ปิดอำกรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถกูต้องตำมข้อบงัคบัและกฎหมำยต่ำงๆ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องท ำกำรแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตำมเง่ือนไขก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่
ละครัง้ มิฉะนัน้แล้วบริษัทจะถือว่ำกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มี



กำรใช้สทิธิ  และบริษัทจะจดัสง่เงินที่ได้รับและใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิคืน
ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้
สทิธิ โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่ำ่ในกรณีใดๆ   

 
ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน
หรือมีกำรช ำระเงินเกินจ ำนวนในกำรใช้สทิธิ บริษัทมีสทิธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึง่ตอ่ไปนี ้
ตำมที่บริษัทเห็นสมควร  
(6.1) ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นสำมญัที่พึงจะได้รับตำมสิทธิหรือ

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่พงึได้รับตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สทิธิ ซึง่บริษัทได้รับช ำระไว้จริงตำมรำคำ
กำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิในขณะนัน้ (แล้วแตจ่ ำนวนใดจะน้อยกวำ่) หรือ  

(6.2) ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่
ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หำกบริษัท
ไม่ได้รับเงินครบตำมจ ำนวนกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ
ดงักลำ่ว บริษัทจะถือวำ่กำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำร
ใช้สทิธิ  

 
ในกรณีตำมข้อ (6.1) บริษัทจะสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ พร้อมเงิน
สว่นท่ีเหลือ (ถ้ำมี) ในกรณีที่บริษัทถือว่ำมีกำรใช้สิทธิเพียงบำงสว่นคืนให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่ำใน
กรณีใดๆ อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังไม่มีกำรใช้สิทธิ
ดงักลำ่วยงัมีผลใช้ตอ่ไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย หรือ 

 
ในกรณีตำมข้อ (6.2) บริษัทจะสง่เงินท่ีได้รับไว้และใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ซึ่งบริษัทถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดงักลำ่ว คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ทัง้นี ้ใบส ำคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำวยงัมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวัน
ก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย  

 
อยำ่งไรก็ดี ไมว่ำ่กรณีใดๆ หำกบริษัทได้มีกำรสง่มอบเช็คคืนเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับ
ไว้โดยไมม่ีกำรใช้สทิธิหรือไมส่ำมำรถใช้สทิธิได้ โดยได้สง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบไุว้ใน
แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัหรือที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดย
ชอบ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ 
คำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 

 



(7) เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัได้ปฏิบตัิ
ตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั กลำ่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญ พร้อมหลักฐำน
ประกอบกำรใช้สิทธิ และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้ นสำมัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับควำม
ยินยอมเป็นหนงัสอืจำกบริษัท 

 
(8) เมื่อพ้นก ำหนดวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยแล้ว แต่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญั

แสดงสทิธิยงัมิได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของกำรใช้สิทธิที่ก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดง
สทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สิทธิ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีกเมื่อพ้นก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 

 
(9) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ  หรือใบ

แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนหน่วยมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่ง
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิสว่นที่เหลือคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธินัน้ๆ  

 
(10) ภำยหลงัจำกครบก ำหนดวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุ

ช ำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ส ำหรับกำรใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิและบริษัทได้รับช ำระค่ำหุ้นครบตำมจ ำนวนที่มีกำรใช้
สิทธิแล้ว นอกจำกนี ้บริษัทจะด ำเนินกำรจดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้ำเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้  

 
ทัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมญัที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดังกล่ำวเข้ำเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่ครบก ำหนดวัน
ก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

 
(11) ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่ออกไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่

เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ 2. อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้เนื่องจำกกำรถกูจ ำกดัสิทธิตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นที่ระบใุน
ข้อบงัคบัของบริษัท ถึงแม้วำ่จะมีหุ้นสำมญัเพียงพอก็ตำม 

 



(12) ให้คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรของ
บริษัท เป็นผู้พิจำรณำก ำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกบั
กำรปรับหรือกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำกำรใช้สิทธิและรำคำใช้สิทธิ ตำมวิธีกำรค ำนวณที่เหมำะสม เมื่อมี
เหตุกำรณ์ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่เ ก่ียวข้องก ำหนด ทัง้นี  ้หำกมีกรณีที่
จ ำเป็นต้องขอมติจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท จะน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ตำมกฎระเบียบตอ่ไป 

 
2. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มหุ้ีนสามญัเพื่อรองรับการใช้สทิธิ 
 

บริษัทจะชดใช้คำ่เสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียด ดงันี  ้
 

2.1  บริษัทจะชดใช้คำ่เสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตอ่เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้มำแสดงควำมจ ำนงที่จะ
ใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ และปฏิบตัิถกูต้องครบถ้วนตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ และบริษัทไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิได้อย่ำงครบถ้วน ยกเว้นกรณีตำมที่ระบไุว้ในข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยค่ำเสียหำยที่บริ ษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิข้ำงต้น มีสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

 

คำ่เสยีหำยตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย = B X [MP – EP] 

  โดยที่ 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ไม่สำมำรถจดัให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้  ตำมอตัรำกำรใช้
สทิธิที่เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

MP คือ มลูค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัททัง้หมดหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของ
บริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิใน
แตล่ะครัง้  

EP คือ รำคำกำรใช้สทิธิ หรือรำคำกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลง
แล้วตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ 

 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมญัไม่มีกำรซือ้ขำยในวนั
ก ำหนดกำรใช้สทิธิ บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

 
2.2   กำรชดใช้ค่ำเสียหำยข้ำงต้นบริษัทจะช ำระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะและจะจัดส่งทำงไปรษณีย์

ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ หำกบริษัทไม่สำมำรถคืนเงิน
คำ่จองซือ้หุ้นดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะช ำระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือ



ใบส ำคญัแสดงสิทธิในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกค่ำเสียหำยนบัจำกวนัที่พ้นก ำหนดระยะเวลำ 14 วนั
ดงักลำ่วจนถึงวนัท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับเงินคืนแล้ว อยำ่งไรก็ดี ไมว่ำ่ในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรสง่เช็คคืนเงิน
คำ่เสยีหำยดงักลำ่วทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบใุนแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัหรือที่
ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงิน
คำ่เสยีหำยแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 

 
อนึง่ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นคนตำ่งด้ำว (ทัง้บคุคลธรรมดำและนิติบคุคล) ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสำมญั แต่
ไมส่ำมำรถจองซือ้ได้เนื่องจำกข้อจ ำกดัในเร่ืองอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนตำ่งด้ำว ซึ่งข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดว่ำ
กำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวจะต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ในกรณี
เช่นนี ้บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย หรือด ำเนินกำรอื่นใดให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำว และผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวดงักลำ่วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่ำเสียหำย
ใดๆ ทัง้สิน้  

 
อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคัญแสดงสิทธิยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนถึงวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย หำก ณ วัน
ก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นคนตำ่งด้ำวยงัไมส่ำมำรถใช้สิทธิได้ เนื่องจำกอตัรำสว่น
กำรถือหุ้นของคนตำ่งด้ำวในขณะนัน้เกินกวำ่จ ำนวนที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทซึง่ก ำหนดข้อจ ำกดักำรโอนหุ้น ให้
ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดังกล่ำวหมดอำยุลง โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวดังกล่ำว ไม่มีสิทธิ
เรียกร้องคำ่เสยีหำยใดๆ ตอ่บริษัท และบริษัทจะไมด่ ำเนินกำรชดใช้คำ่เสยีหำยที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

 
3. เงื่อนไขการปรับสิทธิ 

 
บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ และอตัรำกำรใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
เมื่อเกิดเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิไมใ่ห้น้อยไปกวำ่เดิม 

 

(1) เมื่อมีกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 
ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตัง้แต่วันที่ได้มีกำร
เปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท 

 
(ก) รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

Price 1 = 
Price 0    x    Par 1 
          Par 0 

 

(ข) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้



Ratio 1 = 
Ratio 0    x    Par 0 
           Par 1 

 
โดยที่  

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Par 1 คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 

Par 0 คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 

(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ำกดัใน
รำคำสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหมค่ ำนวณได้ต ำ่กวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญั
ของบริษัท" 
 
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะ
ไมไ่ด้รับสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณี
ที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออก
ใหม่ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 
 
“รำคำสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะได้รับจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมญั หกัด้วยคำ่ใช้จ่ำย (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมท่ัง้หมด  
 
“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัททัง้หมดหำร
ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทท่ีมกีำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในระหวำ่งระยะเวลำ 7 วนัท ำกำร 
(วนัท่ีเปิดท ำกำรซือ้ขำยของตลำดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 
 
 “วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ (วนั
แรกที่ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วนั
แรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม ่ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ
กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 



 
ในกรณีที่ไมส่ำมำรถหำ “รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมญัไม่มีกำรซือ้ขำยใน
ช่วงเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 
 
อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัพร้อมกนัมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้เง่ือนไขที่ต้องจองซือ้
ด้วยกนั ให้ใช้รำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำร
เสนอขำยดงักลำ่วไม่อยู่ภำยใต้เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้ด้วยกนัให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต ่ำกว่ำร้อยละ  
90 ของ “รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 
 
(ก) รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

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

[MP(A + B)] 

 

(ข) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

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

[(A x MP) + BY] 
 

โดยที่  

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

MP คือ รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูค่ำแล้ว ณ วนัก่อนวนัปิด
สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หุ้ นสำมัญที่ออกใหม่ 
กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรก
ของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญั
ให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่
บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 



B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมท่ัง้กำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
บคุคลในวงจ ำกดั 

BY คือ จ ำนวนเงินท่ีได้รับหกัด้วยคำ่ใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกหุ้นสำมญัที่ออกใหม่
ทัง้กำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั 

 

(3) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลใน
วงจ ำกดั โดยที่หลกัทรัพย์นัน้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั 
หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั) โดยที่
รำคำสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิดงักลำ่วต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้น
ของหุ้นสำมญัของบริษัท” 
 
กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัไม่ได้
รับสิทธิกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้ำงต้นที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั 
หรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอ
ขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right  Issues) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิ
ที่จะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 
 
“รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจำก
กำรขำยหลกัทรัพย์ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั หกั
ด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) รวมกบัเงินที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ หรือ
เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พื่อรองรับ
กำรใช้สทิธินัน้ 
 
 “รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในข้อ (2) ข้ำงต้น 
 
“วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่
ใดๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัส ำหรับกรณีที่เป็น
กำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่
ใดๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัส ำหรับกรณีที่เป็น
กำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี  
 
(ก) รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้



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

[MP(A + B)] 

 

(ข) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

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

[(A x MP) + BY] 

 

โดยที่  

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

MP คือ รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว  ณ วนัก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะ
แปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั 
กรณีเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั 
หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/
หรือ กรณีเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ  ที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้น
สำมัญตำมที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม  และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั 

BY คือ จ ำนวนเงินที่ได้รับหกัด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหลกัทรัพย์ใดๆ ที่
ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้น
สำมญั ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั รวมกบัเงินท่ีจะ
ได้รับจำกกำรใช้สทิธิแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือใช้สิทธิซือ้



หุ้นสำมญั 
 

(4) เมื่อบริษัทจ่ำยปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัท  ซึ่งกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่มี
สทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 
 
(ก) รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้ 

Price 1 = 
Price 0    x    A 
    [A + B] 

 

(ข) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

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

 

โดยที่  

 

 

(5) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำร้อยละ 80 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทหลงั
หกัภำษีเงินได้ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ในระหว่ำงอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
โดยเร่ิมตัง้แตร่อบระยะเวลำบญัชีของปี 2563 ทัง้นี ้กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ
จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล  (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมำย XD) 
 

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นสำมญัเพื่อสทิธิในกำรรับหุ้นปันผล 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสำมญัปันผล 



อัตรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กับผู้ ถือหุ้ นค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำร
ด ำเนินงำนในแตล่ะรอบระยะเวลำบญัชี หำรด้วยก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทหลงัหกัภำษีเงิน
ได้ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจริงดงักลำ่ว ให้รวมถึงเงิน
ปันผลที่จ่ำยระหวำ่งกำลในแตล่ะรอบบญัชีดงักลำ่วด้วย 
 
วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล  (วนัแรกที่ตลำด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 
 
(ก) รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้ 

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

MP 
 

อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    MP 

[MP - (D – R)] 
 

โดยที่  

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

MP คือ “รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” 

D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยหำกน ำก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
หลงัหกัภำษีเงินได้ในอตัรำร้อยละ 50 หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล 

  
“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในข้อ  (2) 
ข้ำงต้น 
 



(6) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อันท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได้  โดยที่ 
เหตกุำรณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ด้ก ำหนดอยูใ่นข้อ (1) ถึงข้อ (5) บริษัทจะพิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
กำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนอตัรำกำรใช้
สิทธิ) อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำให้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม  ทัง้นี ้ให้ถือว่ำผลกำร
พิจำรณำนัน้เป็นที่สุด โดยบริษัทจะแจ้งตลำดหลกัทรัพย์ให้ทรำบโดยเร็ว รวมทัง้แจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ทรำบภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัท่ีมีเหตกุำรณ์ที่ท ำให้ต้องมีกำรปรับสิทธิ หรือวนัที่ผลกำรพิจำรณำเป็นที่สดุ 
พร้อมทัง้ปิดประกำศข้อก ำหนดสทิธิที่ได้แก้ไขเปลีย่นแปลง ณ ท่ีท ำกำรส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท 
 

(7) กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ  (1) ถึงข้อ (6) เป็นอิสระต่อกนั 
ส ำหรับในกรณีที่เหตกุำรณ์ตำ่งๆ เกิดขึน้พร้อมกนัให้ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเรียงล ำดบัดงันีค้ือ ข้อ (1)  
ข้อ (5)  ข้อ (4)  ข้อ (2)  ข้อ (3)  ข้อ (6) โดยในแต่ละล ำดบัครัง้ที่ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงให้
คงสภำพของรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหนง่ 
 
ในกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (1) ถึงข้อ (6) บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งผล
กำรเปลี่ยนแปลง โดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและเหตผุลที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วให้ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ บริษัท
จะแจ้งกำรปรับอตัรำและรำคำของใบส ำคญัสทิธิทนัทีหรือก่อนวนัที่อตัรำหรือรำคำใช้สิทธิแปลงสภำพมีผล
บงัคบั และแจ้งกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัจำกวนัที่ที่มีผลบงัคบั
ใช้ตอ่กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ  
 

(8) บริษัทจะไมข่ยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิและจะไมแ่ก้ไขเปลีย่นแปลงรำคำและอตัรำกำรใช้สทิธิเว้นแต่จะมี
กำรปรับสทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ 

 

(9) บริษัทอำจท ำกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิควบคูก่บักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอตัรำกำร
ใช้สทิธิก็ได้ ทัง้นี ้หำกบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุตัิให้ออกหุ้น
รองรับกำรปรับสิทธินัน้อย่ำงเพียงพอต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือว่ำบริษัทได้รับ
อนญุำตให้เสนอขำยหุ้นรองรับ 

 
4. สถานภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงความจ านงในการใช้

สิทธิ 
 

สถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิท ธิและวนั
ก่อนวนัท่ีกระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว อนัเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
มีสถำนภำพและสทิธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ และสถำนภำพจะสิน้สดุลง
ในวนัที่กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ข้ำงต้นแล้ว 



 
ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยงัไม่ได้น ำหุ้นสำมญัที่เกิดขึน้
จำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้ท ำกำรใช้
สทิธิแล้วจะได้รับกำรปรับสทิธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัใหมเ่พิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิโดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหำกรำคำที่ได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ โดย
หุ้นสำมญัสว่นเพิ่มอำจได้รับช้ำกว่ำหุ้นสำมญัที่ได้รับก่อนหน้ำนีแ้ล้ว แต่ไม่เกิน 45 วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่มีกำรปรับ
สทิธิ 

 
5. สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ 
 

สทิธิของหุ้นสำมญัที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี  ้จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุ้น
สำมญัเดิมของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้ำนีแ้ล้ว รวมทัง้สิทธิในกำรรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นสำมญั ทัง้นี ้นบัแต่วนัที่นำยทะเบียนหุ้นสำมญัของบริษัท ได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว หำกบริษัทได้ประกำศวนั
ก ำหนดให้สทิธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัท่ีบริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่เสนอขำยในครัง้นีเ้ป็นผู้ ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อย
แล้ว ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วจะไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้ 

 
6. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสทิธิ 
 
 ลักษณะส าคัญของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับกำรใช้สทิธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

: ไมเ่กิน 82,897,080 หุ้น  

มลูคำ่ที่ตรำไว้ : หุ้นละ 0.50 บำท  

รำคำกำรใช้สทิธิ : 3.50 บำทตอ่หุ้น เว้นแตจ่ะมีกำรปรับรำคำใช้สิทธิ ซึ่ง
เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ 

เนื่องจำกหุ้นสำมญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ ดงันัน้หุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่นื่องจำกกำร
ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิจะสำมำรถเข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ได้ภำยหลงัจำกที่บริษัทด ำเนินกำร
จดทะเบียนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะด ำเนินกำรยื่นขออนุญำตน ำหุ้น
สำมญัที่ออกใหม่จำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อ
ตลำดหลกัทรัพย์โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี  ้ เพื่อให้หุ้นสำมญัดงักลำ่ว
สำมำรถท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสำมญัเดิมของบริษัท  

 



7. ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสทิธิ และข้อจ ากัดการใช้สทิธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิ  
 

บริษัทไม่มีข้อจ ำกัดในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เว้นแต่กำรโอน
เกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อพกักำรโอนหรือกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 21 วนั 
ก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย และตลำดหลกัทรัพย์จะท ำกำรขึน้เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) ลว่งหน้ำ 
2 วันท ำกำรก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิตรงกับ
วนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ให้เลื่อนวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ)  โดยบริษัทจะน ำใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครัง้นีไ้ปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ภำยใน 45 วนันบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิแล้วเสร็จ 

 

บคุคลที่เป็นคนตำ่งด้ำว 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีข้อจ ำกดักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยมีข้อจ ำกดัอนัสืบเนื่องมำจำกข้อบงัคบัของ
บริษัทวำ่ด้วยเร่ืองอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนตำ่งด้ำว โดยบริษัทจะไมอ่อกหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ใช้สทิธิที่เป็นคนตำ่งด้ำว 
ซึง่ได้ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิจนท ำให้อตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวมีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 
ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทตำมที่ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท หรือตำมอตัรำสว่นที่อำจมีกำร
แก้ไขในข้อบงัคบัของบริษัทในอนำคต 

 

8. ที่มาของการก าหนดราคาหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 
 

ไมม่ีกำรก ำหนดรำคำของใบส ำคญัแสดงสิทธิ เนื่องจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วเป็นกำรออกโดยไม่คิด
มลูคำ่ 

 
9. การประชุมผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 

ในกรณีที่มีเหตใุห้เกิดผลกระทบตอ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้ในสว่นของรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิที่ท ำ
ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเสยีผลประโยชน์ นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ กำรเรียก และ/หรือ กำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

 

(1) ในกำรเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกประชุม โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงั
มิได้ใช้สทิธิ หรือบริษัทเป็นผู้ด ำเนินกำรเรียกประชมุ ให้บริษัทจดัท ำหนงัสือนดัประชุม ระบ ุสถำนที่ วนั เวลำ 
ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเร่ืองที่จะพิจำรณำในที่ประชุม และจัดสง่ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้
สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่นแต่ละรำย ตำมรำยช่ือ และที่อยู่ที่ปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิ และแจ้งผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลูผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์เพื่อก ำหนดสิทธิใน
กำรเข้ำร่วมประชมุไมน้่อยกวำ่ 14 วนัก่อนกำรประชมุในแตล่ะครัง้ 



 

(2)  ในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่น
ซึง่มีสทิธิเข้ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงแทนตน
ก็ได้ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วจะต้องจัดท ำหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่บริษัทก ำหนดและให้
ยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะตอ่ประธำนท่ีประชุมหรือผู้ที่ประธำนที่ประชมุมอบหมำยก่อนเร่ิมกำรประชมุ  
 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่นของบริษัทในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจำรณำอนัใดซึ่งที่ประชุมจะพิจำรณำและลงมติ ห้ำมมิให้ผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสทิธิคนนัน้ออกเสยีงลงคะแนนในข้อพิจำรณำข้อนัน้ 
 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตำมข้อนี ้หมำยถึง ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ท่ีประชมุพิจำรณำลงมติ 
 

(3)  ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิมีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ถืออยู ่โดยใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยมีหนึง่เสยีง ผู้ เป็นประธำนในท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
นอกจำกสทิธิที่ตนมีในฐำนะเป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

(4)  ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึน้โดยบริษัท ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นผู้จดักำรประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบคุคลที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือกนอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรหรือบคุคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย 
โดยที่ทัง้สองกรณีประธำนท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้ำด 
 

(5)  องค์ประชมุในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้
สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะมำประชุมรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำ 25 รำย ซึ่งถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงั
มิได้ใช้สทิธิ และ/หรือ ใช้สทิธิไปแล้วบำงสว่นจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้
ถือว่ำกำรประชุมเป็นอันระงับไป หำกกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธินัน้เป็นกำรเรียกโดยมติ
คณะกรรมกำรบริษัทให้นดัประชมุใหมภ่ำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั แต่ไม่เกินกว่ำ 14 วนั นบัจำกวนั
ก ำหนดประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้แรก และให้บริษัทด ำเนินกำรจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมไปยงัผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำยและตลำดหลกัทรัพย์ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ข้ำงต้น ในกำร
ประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวำ่จะต้องครบองค์ประชมุ กลำ่วคือ มีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิมำประชมุเทำ่ใดถือ
ว่ำเป็นองค์ประชุม ทัง้นี ้ส ำหรับในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีกำร
เรียกประชมุใหม่ 



 

(6)  ในกรณีที่ปรำกฏวำ่กำรประชมุครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแล้ว 60 นำที ยงัมีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำร่วม
ประชมุยงัไมค่รบเป็นองค์ประชมุให้ถือวำ่กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป  
 

(7)  มติที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วย
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือ ใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่น ณ ขณะนัน้ ซึ่งมำประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
 

(8)  มติใดๆ ซึง่ที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือวำ่มีผลผกูพนัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ทกุรำยไมว่ำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้ำร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตำม 
 

(9) ภำยหลงัจำกบริษัทได้ด ำเนินกำรจัดประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบผำ่นทำงระบบเผยแพร่ข้อมลูผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลำดหลกัทรัพย์โดยเร็ว 
 

(10)  บริษัทจะด ำเนินกำรจดัท ำและบนัทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบนัทึกดงักลำ่วไว้ที่ส ำนกังำนใหญ่
ของบริษัท รำยงำนกำรประชุมที่ได้ลงลำยมือช่ือโดยประธำนให้ถือเป็นหลกัฐำนอนัสมบูรณ์ของกิจกำร
ทัง้หลำยที่ได้ประชุมกันนัน้ และจัดส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่ตลำดหลกัทรัพย์และส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 14 วนั นบัจำกวนัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
 

(11) ในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัท และที่ปรึกษำกฎหมำยของ
บริษัทมีสิทธิที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำอธิบำยในที่
ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ 
 

(12) บริษัทจะเป็นผู้ช ำระคำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกบักำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมด 
 

(13) บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิตำมมติที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธินบัตัง้แต่วนัที่ประชุมเพื่อลง
มติ และบริษัทจะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ตลำดหลกัทรัพย์และนำย
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบในวนัท ำกำรถดัไป และจะแจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์
ทรำบภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธินัน้ 

 
10. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

 
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัข้อก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551 
หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 



ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ที่จะมีเพิ่มเติมภำยหลงัที่บริษัทออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในครัง้นี ้ ทัง้นี ้ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อก ำหนด
สิทธิในเร่ือง อตัรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ และอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่จะเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร
ปรับสทิธิ โดยบริษัทจะแจ้งไปยงัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทกุรำยถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิดงักลำ่ว และจะ
จัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่
ได้รับกำรร้องขอเป็นหนงัสอืจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ และบริษัทจะจดัสง่ข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดงักลำ่ว
ให้แก่ตลำดหลกัทรัพย์และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยในวนัท ำกำรถดัไป และจดัสง่ให้แก่ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธินัน้  
 

11. ผลบังคับของข้อก าหนดสทิธิและกฎหมายที่ใช้บงัคับ 
 

ข้อก ำหนดสทิธิฉบบันีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย โดย
ข้อก ำหนดสิทธิฉบบันีจ้ะใช้บงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย กำรตีควำมและผลของข้อก ำหนดสิทธิฉบบันีใ้ห้
เป็นไปตำมบทบญัญัติแห่งกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใดๆ ในข้อก ำหนดสิทธินีข้ดัหรือแย้งกับกฎหมำยหรือ
ประกำศใดๆ ที่มีผลใช้บงัคบัตำมกฎหมำยกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักลำ่ว
บงัคบักบัใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนข้อควำมของข้อก ำหนดสทิธิเฉพำะในสว่นท่ีขดัแย้งกนันัน้   

 
 
 

 

  ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

                                                      บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

                       

  
 (นำยปรำโมทย์ สดุจิตพร)   (นำยกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ) 

       กรรมกำร                      กรรมกำร 

                        



Checklist warrant-RO 
ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับ 

warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

 

รำยละเอยีดของ warrant   
 - ช่ือ warrant  (ถา้มี) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั เอเชียซอฟท ์
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (AS-W2)    
 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 - วนัท่ีเสนอขาย warrant  25 มกราคม 2564 - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant 24 มกราคม 2567 
 - จ  านวน warrant ท่ีเสนอขาย 82,636,430             - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 24 มกราคม 2567 
 - ราคาท่ีเสนอขาย 0.00               - จ  านวนหุน้รองรับ 82,636,430 
 - อตัราการใชสิ้ทธิ 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ - ราคาใชสิ้ทธิ 3.50 บาท 
 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

1. ลกัษณะของ warrant   
 1.1 สัดส่วนจ านวนหุน้รองรับต่อจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั2 เท่ากบั 
   50%  

 ขอ้ก าหนด
สิทธิฯ ขอ้ 
1.1หนา้ 3 

                                                        
1
  ใหร้ะบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วธีิการค านวณสดัส่วนจ านวนหุน้รองรับ :  
((จ านวนหุน้รองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จ านวนหุน้รองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                        (จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจ านวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืน 

ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 
 * เฉพาะจ านวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้น

มีมติอนุมติัให้ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุ้นมีมติในวาระอ่ืนใดท่ี
อาจท าให้จ  านวนหุ้นรองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งน ามาค านวณเพ่ิมข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกวา่ท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีการ
ปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งน าหุ้นรองรับท่ีอาจเพ่ิมข้ึนดงักล่าวมารวมค านวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี  
ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือท่ี ___ลงวนัท่ี _____ 
 (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั  
 (3) กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม  

  

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี 25 มกราคม 
2564) 

 ขอ้ก าหนด
สิทธิฯ ขอ้ 
1.1หนา้ 4 

 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน  ขอ้ก าหนด
สิทธิฯ ขอ้ 
1.1หนา้ 4 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ≥ 15 วนั 
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ3 

 ขอ้ก าหนด
สิทธิฯ ขอ้ 
1.1หนา้ 5 

 1.5 ก าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant  ขอ้ก าหนด
สิทธิฯ ขอ้ 
1.2.1 หนา้ 7 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   
 2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 
  - ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 
  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  
 - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  
 - เหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ 
              - อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ ________ 

 หนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อ
หุน้ ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 2 
หนา้ 24 - 29 

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ 

 หนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อ

                                                        
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 
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  (1) price dilution4 หุน้ ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 2 
หนา้ 27 - 28 

                                                        
4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ  านวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   
                              จ  านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ถา้มี)   
 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ (ต่อ) 
 (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

 หนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อ
หุน้ ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 2 
หนา้ 28 

 2.3 วธีิการจดัสรรwarrant   หนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อ
หุน้ ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 2 
หนา้ 24 

 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ _________________________________   
3. มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมติ   
 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ให้ออกหุ้นรองรับอยา่งเพียงพอ    มติท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ 
หนา้ 9-10 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุ้นอนุมติัเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2564) 

 มติท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ 
หนา้ 9 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 (1) อายขุอง warrant  ระบุ________ ปี 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 
 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 

 มติท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ 
หนา้ 8 - 9 

                                                        
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = ก าไรสุทธิ / จ านวนหุน้ paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = ก าไรสุทธิ / (จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
6
  Control dilution  =                          จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     

            จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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 (4) วธีิการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ยของ 
แต่ละไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดส าคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ____________ 
 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตาม warrant  มติท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ 
หนา้ 8 - 9  

 4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้ 
หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของหุ้นของบริษทักบั 
ราคาใชสิ้ทธิ 

 มติท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ 
หนา้ 8 - 9 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ต่อ)   
 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
 (1) กรณีมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัสามารถเรียกใหผู้ถื้อ warrant ใชสิ้ทธิ 
ก่อนก าหนด บริษทัรับรองวา่ ขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกใหใ้ชสิ้ทธิ 
ก่อนก าหนดดงักล่าวตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคุม
ของบุคคลใด ๆ  
 (ข) ก าหนดใหบ้ริษทั ตอ้งเรียกใหมี้การใชสิ้ทธิเม่ือมีเหตุการณ์ 
ท่ีก าหนดไว ้
 (ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงท าใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป 
ทราบถึงขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (2) ก าหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบั
ระบุวธีิการค านวณ 
 (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุน้ของบริษทั อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุน้ 
 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด7 
 (ค) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด7 

 (ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 (จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิ 
 (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท าใหผ้ล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 
 กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุส่วนลดจากราคา
ตลาด พร้อมกบัวธีิการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ 
 ทั้งน้ี หากบริษทัจะไม่ด าเนินการปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตาม  
(ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือ
ท่ี_________ ลงวนัท่ี _____________________ 

 มติท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ 
หนา้ 8 - 9 

                                                        
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายต ่ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวธีิการค านวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

5. กำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรเสนอขำย warrant   
 5.1 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่ จะปรับสิทธิโดยวธีิใดวธีิหน่ึง
ดงัน้ี 
  (1) ปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ หรือ 
  (2) ปรับราคาใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับ
อตัราการใชสิ้ทธิ 
  ทั้งน้ี หากบริษทัตอ้งออกหุน้รองรับเพิ่มเติม บริษทัตอ้งยืน่มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัให้ออกหุน้รองรับการปรับสิทธินั้นอยา่งเพียงพอต่อส านกังาน 
ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือวา่บริษทัไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้รองรับ 

 มติท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ 
หนา้ 8 - 9 

 5.2 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่จะไม่ขยายอาย ุwarrant  
และไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นการปรับสิทธิ
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 4.4 (2)  

 มติท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ 
หนา้ 8 - 9 

 
 บริษทัขอเรียนวา่ บริษทัรับทราบและเขา้ใจเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุน้
รองรับทุกประการ  ทั้งน้ี ในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตาม warrant ภายหลงัการเสนอขาย  
บริษทัจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และจะไม่ด าเนินการใหข้ดัหรือ
แยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้การแกไ้ข
เพิ่มเติมนั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้ านกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม  
และขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นรายการขา้งตน้และเอกสารท่ีแนบมาพร้อม checklist น้ีถูกตอ้ง
และตรงต่อความจริงทุกประการ 

                                                                                    

                                       
               (นายปราโมทย์ สดุจิตพร)   (นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ) 

                                                                      กรรมการ                      กรรมการ 

ในฐานะกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี 
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หมำยเหตุ 1 
กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ในรำคำต ่ำ หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี   
  1. การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยก าหนดราคา
เสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  2. การเสนอขาย warrant ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  3. การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย CD  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
 
1. กำรค ำนวณรำคำเสนอขำย 

1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

  1.3  กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหค้  านวณดงัน้ี 
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทั้งน้ี โดยท่ี 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 
  Qs  =  จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จ านวน warrant ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 
  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นตาม warrant 
  Qx  =  จ านวนหุน้ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 

2. กำรค ำนวณรำคำตลำด ใหใ้ชร้าคาหน่ึงราคาใดดงัต่อไปน้ี   
  2.1 รำคำตลำดถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดต่อกนั  
แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้น 
ในแต่ละวนัก็ได ้
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  (2) วนัก ำหนดรำคำเสนอขำย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัให้
บริษทัเสนอขาย warrant และหุน้รองรับในราคาต ่า  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 
  (ง) วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ตาม warrant    
   ทั้งน้ี หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นตลาดตามขอ้ 2.1 ให้ระบุความ
เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 
 2.2 ราคาท่ีก าหนดโดยผา่นการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทั เช่น การส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานให้
ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยสมมติฐานส าคญัท่ีใชป้ระกอบการค านวณราคาตลาดใหเ้พียงพอ
และชดัเจนดว้ย 
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เอกสำรทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) 
และหุ้นทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

 

เอกสำรทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ มี  
2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีขออนุมติัให้ออกและเสนอขาย 

warrant และหุน้รองรับ 
มี  

3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant  
 และหุน้รองรับ 

มี  

4. ขอ้ก าหนดสิทธิ warrant มี  
5. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุน้รองรับ มี  
6. รายละเอียดการค านวณ dilution effect มี  
7. หนงัสือส านกังานแจง้การผอ่นผนัการออก warrant ในสัดส่วน 
 ท่ีมากกวา่ 50% (ถา้มี) 

ไม่มี <50% 

8. หนงัสือส านกังานแจง้การผอ่นผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งด าเนินการ 
 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศก าหนด (ถา้มี) 

ไม่มี  

 

หมายเหตุ    
(1) เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้งของ 
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=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
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=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์


11 
รำยละเอยีดกำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นรองรับ 

 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 
ไม่เกิน 82,897,080 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนจ านวนหุน้รองรับต่อจ านวนหุน้ท่ี
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  เท่ากบัร้อยละ 20 
 
วธีิการค านวณสัดส่วนจ านวนหุน้รองรับ: 
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รำยละเอยีดกำรค ำนวณ dilution effect 

 
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ 
 

1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

หากมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ครบทั้งจ  านวน 

82,897,080 หน่วย และผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ดงักล่าว ไม่ใช่ผูถื้อหุน้ของบริษทั

ฯ สิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 16.73 

*ค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 (จ านวน 

82,897,080 หุน้) หารดว้ยผลรวมของ (1) จ  านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 13 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (จ านวน 414,485,404) และจ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 (จ านวน 82,897,080 หุน้) 

Control Dilution 

 

 

 ร้อยละ 16.73  

 

2. ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) 

 

Price Dilution  

 

Price Dilution  

Po = 4.53 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัในช่วงเวลา 14 วนั

ท าการ (ตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 



13 
Qo  = จ านวนหุน้สามญัท่ีมีอยูเ่ดิมเท่ากบั 414,485,404 หุน้ ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีมีมติ

ใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

Qw = จ านวนหุ้นสามญัใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งจ  านวนซ่ึงเท่ากบั 

82,897,080 หุน้ 

Pn  = (PoQo)+(ราคาใชสิ้ทธิของ AS-W1 × Qw) / (Qo+Qw) 

        =(4.53×414,485,404)+( 3.50×82,897,080)/( 414,485,404+82,897,080) 

         =4.36 บาทต่อหุน้ 

ดงันั้น Price Dilution = 4.53-4.36/4.53 = 3.81% 
 

3. ผลกระทบต่อกำรลดลงของก ำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution: EPS Dilution) 
 

ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งจ  านวน 82,897,080 หน่วย จะมีผลกระทบ
ต่อก าไรต่อหุน้ (EPS Dilution) ลดลงเท่ากบัร้อยละ 16.82 โดยก าไรสุทธิท่ีใชใ้นการค านวณ คือ ก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2563 และ โดยค านวณจากสูตรดงัน้ี 
 

EPS Dilution =     
EPS Dilution = (EPSo-EPSn)/EPSo 
EPSo            = ก าไรสุทธิ/Qo = (241,617,108)/410,028,417 = 0.59 
EPSn           = ก าไรสุทธิ/(Qo+Qw) 
                    = 241,617,108/( 410,028,417 + 82,897,080) = 0.49 
ดงันั้น  EPS Dilution = (0.59 – 0.49)/0.59 =  16.82% 


