
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั 
ของบริษทั ไพโอเนียร ์มอเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 2 

 
ลงวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2564 

 



ข้อก ำหนดวำ่ด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ไพโอเนียร ์มอเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 2 

 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)  ครัง้ที่ 2  

(“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หรอื PIMO-W2) ทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ ออกโดยบรษิทั ไพโอ
เนียร์ มอเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หรอื “บริษัท”) ตำมมติที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัที ่27 เมษำยน 2564   

ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะได้รบัสทิธติำมที่ได้ก ำหนดไว้ในขอ้ก ำหนดสทิธิว่ำด้วยสทิธแิละหน้ำที่ของผู้
ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จ ำกัด 
(มหำชน)  ครัง้ที ่2 (“ข้อก ำหนดสิทธิ”)  โดยผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะต้องผูกพนั
ตำมขอ้ก ำหนดสทิธทิุกประกำร และให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รบัทรำบและเข้ำใจขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ใน
ขอ้ก ำหนดสทิธิเป็นอย่ำงดีแล้ว รวมทัง้ได้ให้ควำมเห็นชอบกบักำรแต่งตัง้นำยทะเบียน ใบส ำคญัแสดงสทิธิและ
ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธดิว้ย   

ทัง้นี้ ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิจะจดัให้มกีำรเกบ็รกัษำขอ้ก ำหนดสทิธิและสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบยีน
ใบส ำคญัแสดงสทิธไิว ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธแิละส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบยีนใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิเพื่อใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธขิอตรวจสอบขอ้ก ำหนดสทิธแิละสญัญำต่ำงๆ ดงักล่ำวไดใ้นวนัและเวลำท ำ
กำรของบุคคลดงักล่ำว (แลว้แต่กรณี) 
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ส่วนท่ี 1  
สำระส ำคญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิและรำยละเอียดเก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 
ชื่อ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร ์

จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่2 (“ใบส ำคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื PIMO-W2)  

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : ระบุชื่อผูถ้อืและสำมำรถโอนเปลีย่นมอืได ้

วธิกีำรจดัสรร : บริษัทจะจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำม
สดัสว่นกำรถอืหุน้ (Right Offering) โดยผูถ้อืหุน้เดมิทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรร
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิได้แก่ ผู้ถอืหุ้นทีม่รีำยชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบยีน
รำยชื่อผูถ้อืหุน้ในวนัที ่6 พฤษภำคม 2564 (Record Date) โดยบรษิทัจะ
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธใิห้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทในอตัรำส่วนหุ้น
สำมญัเดมิ 7 หุน้ ต่อใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ2 หน่วย โดยไม่คดิมลูค่ำ  

หำกมเีศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจดัสรรดงักล่ำวให้ปัดเศษ
ดงักล่ำวทิง้ทัง้จ ำนวน และในกรณีทีม่ใีบส ำคญัแสดงสทิธคิงเหลอืภำยหลงั
กำรจดัสรร บรษิทัจะด ำเนินกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธใินส่วนทีเ่หลอื
ดงักล่ำวต่อไป 

จ ำนวนทีอ่อก : ไม่เกนิ 176,133,046 หน่วย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0.00 บำท 

อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สำมญัได ้1 หุน้ (มูลค่ำทีต่รำไว ้
(Par value) หุน้ละ 0.25 บำท) เวน้แต่กรณีมกีำรปรบัอตัรำกำรใชส้ทิธิ
ตำมเงื่อนไขกำรปรบัสทิธติำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6 ในกรณีทีม่เีศษของหุน้หรอื
ของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

รำคำกำรใชส้ทิธ ิ : 1.75 บำทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมกีำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธติำมเงื่อนไขกำร
ปรบัสทิธติำมทีร่ะบุในขอ้ 6 

วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : วนัที ่12 พฤษภำคม 2564  

วนัครบก ำหนดอำยุใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิ

: วนัที ่11 พฤษภำคม 2566  

อำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : 2 ปีนบัจำกวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ ภำยหลงักำรออกใบส ำคญั 
แสดงสทิธ ิบรษิทัจะไม่ขยำยอำยุใบส ำคญัแสดงสทิธิ และใบส ำคญัแสดง
สทิธจิะพ้นสภำพจำกกำรเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในวนัถดัไปนับจำก
วนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย 
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จ ำนวนหุน้สำมญัทีจ่ดัสรรไว้
เพื่อรองรบักำรใช้สทิธแิปลง
สภำพ 

: 176,133,046 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.57 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้
แล้วของบรษิัท ดงันัน้ จ ำนวนหุ้นที่จดัสรรเพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ทัง้หมด จะไม่เกนิกว่ำรอ้ยละ 50 ของหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 วธิกีำรค ำนวณสดัสว่นหุน้รองรบั: 

จ ำนวนหุน้รองรบัส ำหรบักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ 

จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

=  176,133,046 /  616,465,661* 100          =   รอ้ยละ  28.57  

ระยะเวลำและก ำหนดกำรใช้
สทิธ ิ

: ภำยหลงัจำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถ
ใชส้ทิธใินกำรซือ้หุน้ของบรษิทัไดใ้นวนัดงัต่อไปนี้ (“วนัก ำหนดใช้สิทธิ”)  

ครัง้แรก   :  27 มกรำคม 2565 

ครัง้ทีส่อง :  27 กรกฎำคม 2565 

ครัง้ทีส่ำม :  27 มกรำคม 2566 

ครัง้สดุทำ้ย : 11 พฤษภำคม 2566 

ในกรณีที่ว ันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำวตรงกับวันหยุดของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ลื่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธดิงักล่ำวเป็น
วนัท ำกำรก่อนหน้ำ 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ

: ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท 
จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัทในระหว่ำง
เวลำ 9.00 น. ถงึ 15.30 น. ในทุกวนัท ำกำรของบรษิทั ภำยในระยะเวลำ 
5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ ยกเวน้ระยะเวลำแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธคิรัง้สุดทำ้ยซึ่งผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถ
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธภิำยใน 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้
สดุทำ้ย 

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำร
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธ ิ

: เมื่อผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธไิด้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซื้อหุ้นตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธแิลว้ จะไม่สำมำรถยกเลกิกำรแจง้ควำมจ ำนงได้ เว้น
แต่เป็นไปตำมขอ้ 5.4.8 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิ

: บรษิทัจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธเิขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
ในตลำดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ 
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ตลำดรองของหุน้สำมญัเพิม่
ทุนที่ เกิดจำกกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

: บริษัทจะน ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

เหตุในกำรต้องปรับรำคำ
กำรใช้สทิธิ และ/หรืออตัรำ
กำรใชส้ทิธ ิ

: บรษิทัจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธ ิและ/หรอือตัรำกำรใช้สทิธติำม
เงื่อนไขกำรปรบัสทิธิตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6 เมื่อมเีหตุกำรณ์ตำมทีก่ ำหนด
ไวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธ ิซึง่เป็นเหตุกำรณ์ทีม่ลีกัษณะตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 
11 (4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 
เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซือ้หุ้นทีอ่อกใหม่ และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิฉบบั
ลงวนัที ่15 ธนัวำคม 2551 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

วัตถุประสงค์ของกำรออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ และ
ประโยช น์ที่บ ริษัทจะพึง
ได้รับจำกกำรจัดสรรหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ 

: เน่ืองจำกบรษิทัมแีผนในกำรขยำยธุรกจิเดมิและกำรลงทุนในธุรกจิใหม่ๆ 
ในอนำคต บรษิทัจงึมคีวำมประสงค์ทีจ่ะออกใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อเพิม่
สภำพคล่องและเงนิทุนหมุนเวยีนให้กบับรษิัทในกำรขยำยธุรกจิรวมถึง
กำรลงทุนในอนำคต ซึ่งคำดว่ำจะท ำให้รำยได้และผลก ำไรของบริษัท
ปรบัตวัดขีึน้ และจะเป็นประโยชน์แก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึง
ไดร้บัจำกกำรเพิม่ทุน 

: ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะไดร้บัผลประโยชน์จำกกำรทีบ่รษิทัน ำเงนิทุนทีไ่ดร้บั
ไปขยำยธุรกิจเดิมและกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ อันจะช่วยสร้ำงควำม
รำยไดแ้ละผลก ำไรใหแ้ก่บรษิทั และในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั
ของบรษิทั ผูถ้อืหุน้มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล
ของบรษิทัทีก่ ำหนดใหจ้่ำยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ย
ละ 40 ของก ำไรสุทธขิองงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร หลงัจำกหกัเงนิส ำรอง
ต่ำงๆ ทุกประเภทตำมทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัและกฎหมำย  
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ส่วนท่ี 2 
ข้อก ำหนดสิทธิทัว่ไป 

1.   ค ำจ ำกดัควำม 

เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ค ำและข้อควำมต่ำงๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก ำหนดสทิธินี้ ให้มีควำมหมำย
ดงัต่อไปนี้ 

"ขอ้ก ำหนดสทิธ"ิ : หมำยถงึ ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสทิธแิละหน้ำทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดง
สทิธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฉบบันี้ ซึ่งมีผลบงัคับตัง้แต่วนัที่
ออกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิรวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี 

"ใบส ำคญัแสดงสทิธ"ิ : หมำยถงึ ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั ไพโอเนียร ์
มอเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่2 (PIMO-W2) ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและ
สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมี
รำยละเอยีดตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธ ิ

"ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธ"ิ : หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อให้แทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

"บรษิทั" หรอื "ผูอ้อกใบส ำคญั
แสดงสทิธ"ิ 

: หมำยถงึ บรษิทั ไพโอเนียร ์มอเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

“ประกำศ ทจ. 34/2551” : หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 
เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิฉบบัลงวนัที ่15 ธนัวำคม 2551 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

"วนัท ำกำร" : หมำยถงึ วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

"ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ"ิ : หมำยถงึ ผูท้รงสทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธแิต่ละหน่วยตำมขอ้ 3.3 

"สมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญั 
แสดงสทิธ"ิ หรอื "สมุดทะเบยีน" 

: หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึก
รำยละเอยีดเกีย่วกบัใบส ำคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ทีเ่กบ็รกัษำโดยนำยทะเบยีน 

"สทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธ"ิ : หมำยถึง สทิธทิัง้ปวงในใบส ำคญัแสดงสทิธ ิซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดั
เฉพำะสทิธใินกำรซือ้หุน้รองรบั  สทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธ ิสทิธใินกำร
ไดร้บัค่ำเสยีหำยในกรณีหุน้รองรบัไม่เพยีงพอ 

"หุน้รองรบั" : หมำยถึง หุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จ ำกดั 
(มหำชน) จ ำนวน 176,133,046 หุน้ ทีจ่ดัสรรไวเ้พื่อรองรบักำรใชส้ทิธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิรวมทัง้หุน้สำมญัเพิม่ทุนที่จะออกเพิม่เติม



ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธแิละหน้ำทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของ บรษิทั ไพโอเนียร ์มอเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่2 

- 6 - 

ในกรณีมกีำรปรบัสทิธภิำยใตข้อ้ก ำหนดสทิธ ิ

“หุน้” : หมำยถงึ หุน้สำมญัของบรษิทั ไพโอเนียร ์มอเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชส้ทิธ”ิ 

: หมำยถงึ ระยะเวลำที่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธซิึง่ประสงค์จะใช้สทิธิ
ในกำรซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิัท สำมำรถแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธไิดต้ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 5.3  

"วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธ"ิ : หมำยถงึ วนัที ่12 พฤษภำคม 2564   

"วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธ"ิ : ใหม้คีวำมหมำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 5.1 ของขอ้ก ำหนดสทิธ ิ

“ส ำนกังำน ก.ล.ต.” : หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์

"นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดง
สทิธ"ิ หรอื “นำยทะเบยีน” 

: หมำยถงึ บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
เลขที ่93 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง  
กรุงเทพมหำนคร 10400   
โทรศพัท ์0-2009-9000 โทรสำร  0-2009-9991 
และ/หรอื นิตบิุคคลใด ๆ ทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นนำยทะเบยีน
ใบส ำคญัแสดงสทิธริำยใหม่ทีร่บัโอนสทิธแิละหน้ำทีข่องนำยทะเบยีน
เกีย่วกบักำรเป็นนำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธนิี้ 

“ตลำดหลกัทรพัยฯ์” : หมำยถงึ ตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

"ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย"์ : หมำยถงึ บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

“ระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำด
หลกัทรพัยฯ์” 

: หมำยถึง ระบบเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทจดทะเบียนผ่ำนสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัย ์

2.   รำยกำรทัว่ไป 

ใบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขำยตำมประกำศ ทจ. 34/2551  

3.   ใบส ำคญัแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

3.1 นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธมิหีน้ำที่ที่จะต้องออกใบส ำคญัแสดงสทิธใิห้แก่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ  
ทุกรำย ส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ฝำกไว้กบัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
จะต้องระบุชื่อ “ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์” เป็นผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธแิทนในสมุดทะเบยีนผูถ้ือใบส ำคญั
แสดงสทิธ ินำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธจิะออกใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธติำม
แบบทีน่ำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธกิ ำหนดใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ 



ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธแิละหน้ำทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของ บรษิทั ไพโอเนียร ์มอเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่2 

- 7 - 

3.2  นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธมิหีน้ำทีต่ำมสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะต้องจดัท ำ
และเกบ็รกัษำสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิวจ้นกว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธทิัง้หมดจะมกีำรใชส้ทิธซิือ้
หุน้รองรบัของบรษิทัหรอืจนกว่ำครบก ำหนดอำยุใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(แลว้แต่กรณี) 

3.3 ผูท้รงสทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

3.3.1 ผูท้รงสทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธกิรณีทัว่ไป สทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธจิะตกไดแ้ก่บุคคลหรอืนิติ
บุคคลทีป่รำกฏชื่อเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสทิธใินจ ำนวนดงักล่ำวทีร่ะบุอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อื
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัก่อนวันแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(วนัก่อนวนัแรกทีข่ ึน้เครื่องหมำย SP) เวน้แต่จะไดม้กีำรโอนใบส ำคญัแสดง
สทิธซิึ่งสำมำรถใช้ยนักบัผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธไิด้ตำมขอ้ 4.1.1 เกดิขึน้แล้วในวนัก่อนวนัปิด
สมุดทะเบยีนทีเ่กี่ยวขอ้งขำ้งต้นซึง่สทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธจิะตกได้แก่ผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิ

3.3.2 ผูท้รงสทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธิกรณีทีศู่นยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธแิทน  
สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสอืจำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยว์่ำเป็นผูท้รงสทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธใินจ ำนวน
ตำมที่ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ได้แจ้งต่อนำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยจ ำนวนดงักล่ำว
จะตอ้งไม่เกนิกว่ำจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสทิธใินชื่อของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยท์ีร่ะบุอยู่ใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธใินขณะนัน้ๆ หรอืในวนัก่อนวนัแรกของกำรปิดสมุดทะเบยีน
พกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 

3.4 เมื่อศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์แจ้งต่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิมี
หน้ำที่ที่จะต้องออกใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ฝำกไว้กบัศูนย์รบัฝำก
หลกัทรพัยแ์ละลงทะเบยีนใหผู้ท้รงสทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธริำยดงักล่ำวเป็นผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธใิน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธติำมจ ำนวนทีไ่ดร้บัแจง้จำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ ทัง้นี้ เมื่อไดม้กีำร
ออกใบส ำคญัแสดงสทิธแิละลงทะเบยีนดงักล่ำวแลว้ นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธจิะแกไ้ขจ ำนวนรวม
ของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธไิว้ในชื่อของศูนย์รบัฝำก
หลกัทรพัย์ โดยหกัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ด้แยกไปลงทะเบยีนไว้ในชื่อของผูท้รงสทิธใินใบส ำคญั
แสดงสทิธอิอก  สว่นจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ปรำกฏในใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญั
แสดงสทิธทิี่ออกให้แก่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์นัน้ หำกนำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธไิม่ไดท้ ำกำรแก้ไข 
(ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม) ให้ถือว่ำมีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธแิละลงทะเบยีนไวใ้นชื่อของผูท้รงสทิธใินใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำว 

4.   กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

4.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีม่ไิดฝ้ำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี้ 

4.1.1 แบบกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้โอนและผู้ร ับโอน กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะ
สมบรูณ์เมื่อผูโ้อนใบส ำคญัแสดงสทิธซิึง่เป็นผูท้ีส่มุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธริะบุชื่ อเป็น
เจำ้ของใบส ำคญัแสดงสทิธใินจ ำนวนทีจ่ะท ำกำรโอน หรอืผูร้บัโอนคนสุดทำ้ยโดยมกีำรสลกัหลงั
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แสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผู้ที่ปรำกฏชื่อดงักล่ำว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบส ำคญั
แสดงสทิธใิหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลำยมอืชื่อสลกัหลงัแสดงกำรโอนใหไ้วด้ว้ย 

ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธริะหว่ำงผูร้บัโอนกบับรษิทั  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธจิะใชย้นักบั
บรษิทัไดก้ต่็อเมื่อนำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธไิดร้บัค ำขอลงทะเบยีนกำรโอนใบส ำคญัแสดง
สทิธพิร้อมทัง้ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีผู่้รบัโอนใบส ำคญัแสดงสทิธไิด้ลงลำยมอืชื่อเป็นผู้รบัโอนใน
ดำ้นหลงัของใบส ำคญัแสดงสทิธนิัน้ครบถว้นแลว้ 

ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธริะหว่ำงผูร้บัโอนกบับุคคลภำยนอก  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
จะใช้ยันกับบุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสทิธิได้ลงทะเบียนกำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธใินสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิรยีบรอ้ยแลว้ 

4.1.2 กำรขอลงทะเบยีนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิจะต้องกระท ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบยีน
ใบส ำคญัแสดงสทิธใินวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิและจะต้องท ำตำม
แบบและวธิีกำรที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธกิ ำหนด โดยผู้ขอลงทะเบยีนจะต้องส่งมอบ
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีล่งลำยมอืชื่อครบถว้นตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1.1 พรอ้มทัง้หลกัฐำนอื่นๆ ที่
ยนืยนัถงึควำมถูกตอ้งและควำมสมบรูณ์ของกำรโอนและกำรรบัโอนใบส ำคญัแสดงสทิธติำมที่นำย
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิก ำหนดให้แก่นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  และให้นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธอิอกใบรบัค ำขอลงทะเบยีนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูข้อลงทะเบยีนนัน้ 

4.1.3 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิในสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิพรอ้มทัง้รบัรองกำรโอนไวใ้นใบส ำคญัแสดงสทิธภิำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่
วนัที่นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธไิดร้บัค ำขอลงทะเบยีนและเอกสำรหลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้งใน
กรณีทีไ่ม่ต้องออกใบส ำคญัแสดงสทิธใิหใ้หม่ หรอืภำยใน 15 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีน่ำยทะเบยีน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รบัค ำขอลงทะเบยีนและเอกสำรหลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้งในกรณีที่ต้ องออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธใิหใ้หม่ 

4.1.4 นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธมิสีทิธปิฏเิสธไม่รบัด ำเนินกำรตำมค ำขอลงทะเบยีนกำรโอนใบส ำคญั
แสดงสทิธิ หำกนำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธเิหน็ว่ำกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธนิัน้จะขดัต่อ
กฎหมำยหรอืขดัต่อขอ้จ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(ถ้ำม)ี โดยนำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดง
สทิธจิะแจ้งให้ผูข้อลงทะเบยีนทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีน่ำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดง
สทิธไิดร้บัค ำขอลงทะเบยีนและเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2 ส ำหรบักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ฝำกไว้กบัศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัยใ์ห้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของตลำด
หลกัทรพัย ์ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และหน่วยงำนก ำกบัดแูลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.   วิธีกำรใช้สิทธิและเง่ือนไขกำรใช้สิทธิ 

5.1 วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิ

ภำยหลงัจำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถใชส้ทิธใินกำรซือ้หุน้ของบรษิทัได้
ในวนัดงัต่อไปนี้ (“วนัก ำหนดใช้สิทธิ”)  
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ครัง้แรก     :  27 มกรำคม 2565 

ครัง้ทีส่อง   :  27 กรกฎำคม 2565 

ครัง้ทีส่ำม   :  27 มกรำคม 2566 

ครัง้สดุทำ้ย : 11 พฤษภำคม 2566 

ในกรณีทีว่นัก ำหนดกำรใช้สทิธดิงักล่ำวตรงกบัวนัหยุดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ลื่อนวนั
ก ำหนดกำรใชส้ทิธดิงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ 

ทัง้นี้ บรษิัทจะไม่เรียกให้ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิใช้สทิธ ินอกเหนือจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธทิี่ระบุไว้
ขำ้งตน้ 

5.2 กำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน 

ในกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิีต่นถอือยู่ทัง้หมดหรอืบำงสว่นกไ็ด ้ส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอืและไม่ไดใ้ช้
สทิธภิำยในวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย บรษิทัจะถอืว่ำผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิม่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำวและใหถ้อืว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธนิัน้ๆ สิน้สภำพโดยไม่มกีำรใชส้ทิธิ 

5.3 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ

5.3.1 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัแต่ละครัง้ (ยกเวน้กำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย) 

 ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธซิึง่ประสงคท์ีจ่ะใชส้ิทธใินกำรซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัจะต้องแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิตำมวธิกีำรและขัน้ตอนกำร
ใชส้ทิธติำมขอ้ 5.4 (“ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ”) ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถงึ 15.30 น. ภำยใน
ระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชส้ทิธ”ิ) 

 ทัง้นี้ บรษิทัจะไม่ปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อ
ก ำหนดสทิธขิองผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธใินกำรทีจ่ะใชส้ทิธซิื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั และ
บรษิัทจะแจ้งข่ำวและรำยละเอยีดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัก ำหนดวนัใช้สทิธ ิระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิอตัรำกำรใชส้ทิธ ิรำคำกำรใชส้ทิธ ิรำยละเอยีดบญัชธีนำคำรเพื่อกำรจองซือ้
และใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ และสถำนที่ใช้สทิธิ ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำด
หลกัทรพัย์ฯ เพื่อแจง้ใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนั
เริม่ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธแิต่ละครัง้ 

5.3.2 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัครัง้สดุทำ้ย 

ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธจิะต้องแจง้ควำมจ ำนงตำมวธิกีำรและขัน้ตอนกำรใชส้ทิธติำมขอ้ 5.4 ใน
ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถงึ 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย 
(“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย”) 
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ทัง้นี้ บริษัทจะแจ้งข่ำวและรำยละเอยีดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัก ำหนดวนัใช้สทิธ ิ ระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย อตัรำกำรใชส้ทิธ ิรำคำกำรใชส้ทิธ ิรำยละเอยีดบญัชธีนำคำร
เพื่อกำรจองซือ้และใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิและสถำนทีใ่ชส้ทิธ ิผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูล
ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อแจง้ใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำร
ก่อนวันที่ตลำดหลักทรัพย์จะท ำกำรขึ้นเครื่องหมำยห้ำมกำรซื้อขำยชัว่ครำว (SP) ส ำหรับ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักล่ำว พร้อมทัง้ส่งจดหมำยลงทะเบยีนถึงผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธ ิตำม
รำยชื่อที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้สดุทำ้ย โดยบรษิทัจะปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อพกักำร
โอนใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้สดุทำ้ยเป็นเวลำ 21 วนัก่อนวนัก ำหนดใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย และตลำด
หลกัทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้เครื่องหมำยหำ้มกำรซือ้ขำยชัว่ครำว (SP) เพื่อหำ้มกำรซือ้ขำยใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิล่วงหน้ำ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนและจนถงึวนัครบก ำหนดอำยุใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิ

ในกรณีทีว่นัเริม่ปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธไิม่ใช่
วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัย ์ใหเ้ลื่อนวนัเริม่ปิดสมุดทะเบยีนเป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหน้ำวนั
เริม่ปิดสมุดทะเบยีนเดมิดงักล่ำว ทัง้นี้ ใบส ำคญัแสดงสทิธจิะพกักำรซือ้ขำยจนถึงวนัก ำหนดใช้
สทิธคิรัง้สดุทำ้ย 

5.4 วธิกีำรใชส้ทิธแิละขัน้ตอนกำรใชส้ทิธ ิ 

5.4.1 ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถขอรบัใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธซิื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนได้ที่
บรษิัท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธ ิ(ถ้ำม)ี ดำวน์โหลดจำกเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั (www.pioneermotor.th.com) โดยสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัเพิม่
ทุนไดท้ีบ่รษิทั และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถ้ำม)ี ตำมระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธติำมทีร่ะบุในขอ้ 5.3 ขำ้งตน้ 

ขอ้มลูตดิต่อบรษิทั : 

นำงสำวสริริตัน์ อทิธโิรจนกุล (เลขำนุกำรบรษิทั) 
บรษิทั ไพโอเนียร ์มอเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่78, 78/4, 78/5 หมู่ 3 ถนนดอนตูม-นครชยัศร ีต ำบลดอนแฝก อ ำเภอนครชยัศร ี 
จงัหวดันครปฐม 73120 
โทรศพัท ์034-265-111-8  
โทรสำร  034-265-119  
Website: http://www.pioneermotor.th.com  
E-mail: sirirat@pioneermotor.th.com 
 

ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้
ใบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นหลกัฐำนในกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธไิดท้นัท ี
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ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสทิธอิยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรพัย ์(Scripless) ผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่
ต้องกำรใช้สทิธติ้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด ดงันี้ 

 ในกรณีที่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธมิบีญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์ของตนอยู่ในบญัช ี“บรษิัท 
ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก” ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่
ตอ้งกำรใชส้ทิธติอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำซื้อขำย
หลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่ำวจะด ำเนินกำรแจง้กบัศนูยร์บั
ฝำกหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธจิำกบญัช ี“บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” โดยศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรออกใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธซิื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของ
บรษิทั 

 ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิม่มบีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย ์โดยใบส ำคญัแสดงสทิธิ
อยู่กบัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์น “บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย”์ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ทีต่้องกำรใช้สทิธ ิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดง
สทิธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อขอถอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธจิำก “บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์” โดยศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัยจ์ะ
ด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธซิื้อ
หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส ำคัญแสดงสิทธิและในระ บบไร้ใบหลักทรัพย ์
(Scripless)) ที่ประสงค์จะใช้สทิธซิื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุน จะต้องปฏบิตัิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ โดยต้องด ำเนินกำรและส่งเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยใน
ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิดงันี้ 

ก) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนทีไ่ดก้รอกขอ้ควำมถูกต้องชดัเจน 
และครบถ้วนทุกรำยกำร พรอ้มลงนำมโดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธแิละส่งใหแ้ก่บรษิัท
และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถำ้ม)ี ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ

ข) ใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธติำมแบบทีต่ลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 
ซึง่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธลิงลำยมอืชื่อผูโ้อนดำ้นหลงั ตำมจ ำนวนทีร่ะบุในแบบแสดง
ควำมจ ำนงกำรใช้สทิธ ิและหนังสอืมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นมำรบัใบส ำคญัแสดงสทิธฉิบบั
ใหม่ส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ยงัไม่ได้ใช้สทิธ ิ(ถ้ำม)ี และส่งใหแ้ก่บรษิัท และ/หรอื 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถำ้ม)ี 

ค) ช ำระเงนิตำมจ ำนวนทีร่ะบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน และส่ง
หลกัฐำนกำรช ำระเงนิให้แก่บรษิัท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธ ิ
(ถำ้ม)ี โดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้ จะตอ้ง  
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1)  โอนเงนิเขำ้บญัชเีงนิฝำกประเภทออมทรพัย ์ธนำคำรกรุงไทย สำขำ นครชยัศรี ชื่อ
บญัชี “บญัชีจองซ้ือหุ้นสำมญัของ บมจ. ไพโอเนียร ์มอเตอร์” (“Pioneer 
Motor Public Company Limited for share subscription”) เลขทีบ่ญัช ี733-0-
34825-2 โดยใหแ้นบหลกัฐำนกำรโอนเงนิทีธ่นำคำรออกให ้พรอ้มระบุชื่อ-นำมสกุล 
และเบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อ หรอื  

2)  ช ำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ที่สำมำรถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ภำยใน 2 วนัท ำกำร นบัจำกวนัทีแ่จง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธใินแต่
ละครัง้ โดยขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย “บญัชีจองซ้ือหุ้นสำมญัของ บมจ. ไพโอเนียร ์
มอเตอร”์ (“Pioneer Motor Public Company Limited for share 
subscription”) โดยใหร้ะบุชื่อ-นำมสกุล และเบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อไดไ้ว้
ดำ้นหลงัดว้ย หรอื 

3)   ช ำระโดยวธิกีำรอื่นตำมแต่ทีบ่รษิทั และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธ ิ(ถำ้ม)ี จะเป็นผูก้ ำหนดและแจง้ใหท้รำบต่อไป  

ทัง้นี้ กำรใชส้ทิธซิื้อหุ้นสำมญัดงักล่ำวจะสมบูรณ์กต่็อเมื่อบรษิทั และ/หรอื ตวัแทนรบั
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถ้ำม)ี ไดร้บัช ำระเงนิตำมทีร่ะบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำร
ใช้สทิธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน หรือสำมำรถเรียกเก็บเงินดงักล่ำวได้แล้วเท่ำนัน้ หำก
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ไม่ได้รบัช ำระเงิน
หรอืไม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดไ้ม่ว่ำดว้ยเหตุผลใดๆ ทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผิดของบรษิทั 
บรษิทั และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถ้ำม)ี จะถอืว่ำผูถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธแิสดงเจตนำว่ำไม่มคีวำมประสงคใ์นกำรใชส้ทิธแิละไดย้กเลกิกำรใช้สทิธซิื้อ
หุน้สำมญัเพิม่ทุนในครัง้นัน้ โดยบรษิทัจะจดัส่งหรอืด ำเนินกำรให้ตวัแทนรบัแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถ้ำม)ี จดัส่งใบส ำคญัแสดงสทิธพิรอ้มกบัเชค็บุคคล แคชเชยีรเ์ชค็ 
หรอื ดร๊ำฟทท์ีไ่ม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดค้นืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิำงไปรษณีย์
ลงทะเบยีนภำยใน 14 วนันับจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้ๆ แต่ทัง้นี้ ไม่ถอืเป็น
กำรตดัสทิธทิีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนในครัง้ต่อไป เวน้แต่
เป็นกำรใชส้ทิธใินครัง้สุดทำ้ย บรษิทัจะถอืว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธนิัน้ๆ สิน้สภำพลงโดย
ไม่มกีำรใชส้ทิธซิึง่บรษิัท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถ้ำม)ี จะ
ไม่รบัผดิชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรอืค่ำเสยีหำยอื่นใด ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

ง) ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำอำกรแสตมป์หรอืภำษีอื่นใด (ถ้ำม)ี 
ตำมบทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎำกรหรอืขอ้บงัคบัหรอืกฎหมำยต่ำงๆ ทีใ่ชบ้งัคบัในกำร
ใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

จ) หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธ ิ

1)   บุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย :  ส ำเนำบตัรประชำชน หรอืส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร 
หรอืส ำเนำบตัรพนกังำนรฐัวสิำหกจิทีย่งัไม่หมดอำยุ (ในกรณีมกีำรเปลีย่นชื่อ/
ชื่อสกุล ซึง่ท ำใหช้ื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกบัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิใหแ้นบเอกสำรที่
ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจ้งเปลีย่นชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พรอ้มลง
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ลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผูใ้ชส้ทิธเิป็นผูเ้ยำว ์จะต้องแนบหนังสอื
ยินยอมของบิดำหรือมำรดำ หรือผู้ปกครอง (แล้วแต่กรณี) ส ำเนำบัตร
ประชำชนของบดิำหรอืมำรดำหรอืผูป้กครอง  และส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีผู่เ้ยำว์
อำศยัอยู่พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง) 

2)   บุคคลธรรมดำต่ำงดำ้ว :   ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง พรอ้ม
ลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

3)   นิตบิุคคลสญัชำตไิทย : ส ำเนำหนังสอืรบัรองบรษิทั ทีก่ระทรวงพำณิชยอ์อก
ใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้ๆ พรอ้มรบัรองส ำเนำ
ถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่มชีื่อปรำกฏอยู่ในหนังสอืรบัรองบรษิัทนัน้ 
และเอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อตำม  1) หรอื 2) 
พรอ้มลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

4)   นิตบิุคคลต่ำงด้ำว  : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบยีนจดัตัง้นิติบุคคล และ/หรอื 
หนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล พรอ้มลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำร
ผูม้อี ำนำจ และเอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อตำม  1) 
หรือ 2) พร้อมลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกต้อง และรบัรองโดย  Notary 
public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใช้
สทิธใินครัง้นัน้ๆ 

5)   คัสโตเดียน (Custodian): ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พร้อมหนังสือ
แต่งตัง้คสัโตเดยีน และเอกสำรหลกัฐำนของผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อตำม  1) 
หรอื 2) พร้อมลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกต้อง และรบัรองโดย  Notary 
public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัก ำหนดกำรใช้
สทิธใินครัง้นัน้ๆ 

ทัง้นี้ หำกผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธไิม่ส่งมอบหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำวข้ำงต้น 
บรษิัทขอสงวนสทิธทิี่จะถือว่ำผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธไิม่ประสงค์จะใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดง
สทิธใินครัง้นัน้ๆ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทั และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถ้ำม)ี
สำมำรถใชดุ้ลพนิิจในกำรพจิำรณำใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิได้
ตำมควำมเหมำะสม 

5.4.2 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ขอใช้สทิธิซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนจะต้องเป็นจ ำนวนเต็ม
เท่ำนัน้ โดยอตัรำกำรใชส้ทิธเิท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสทิธหินึ่งหน่วยต่อหุ้นสำมญั  1 หุน้ เวน้แต่
กรณีมกีำรปรบัอตัรำกำรใชส้ทิธติำมเงื่อนไขกำรปรบัสทิธติำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6 

5.4.3 จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหเ้มือ่มกีำรใชส้ทิธจิะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงนิในกำรใชส้ทิธ ิซึง่ผูถ้อื
ใบส ำคญัแสดงสทิธไิดช้ ำระตำมทีก่ล่ำวขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชส้ทิธใินขณะทีม่กีำรใชส้ทิธนิัน้ 
โดยบรษิทัจะออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเตม็ ไม่เกนิจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธคิูณดว้ย
อตัรำกำรใช้สทิธิ หำกมีกำรปรบัรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออตัรำกำรใช้สทิธิแล้วท ำให้มีเศษ
เหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดงักล่ำว บริษัทจะไม่น ำเศษดงักล่ำวมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงนิที่
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เหลอืจำกกำรใช้สทิธดิงักล่ำวเป็นเชค็ระบุชื่อขดีคร่อมเฉพำะคนืให้แก่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
โดยทำงไปรษณียล์งทะเบยีนภำยใน 14 วนันับจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้โดยไม่มี
ดอกเบีย้ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ 

ในกรณีทีต่้องมกีำรเปลี่ยนแปลงอตัรำกำรใชส้ทิธติำมเกณฑก์ำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธ ิและ/หรอื
อตัรำกำรใชส้ทิธติำมทีร่ะบุในเงื่อนไขกำรปรบัสทิธ ิและมเีศษของจ ำนวนหุน้สำมญัทีจ่ะไดร้บัจำก
กำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธใิหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

5.4.4 ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะต้องใชส้ทิธใินกำรซือ้หุน้สำมญัไม่ต ่ำกว่ำ 100 หุน้สำมญั โดยจ ำนวน
หน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ขอใช้สทิธซิือ้หุน้สำมญัจะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็
ตำม ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิมสีทิธใินกำรซือ้หุน้ต ่ำกว่ำ 100 หุน้สำมญั จะต้องใชส้ทิธิ
ในกำรซือ้หุน้สำมญัในครัง้เดยีวทัง้จ ำนวน ยกเวน้ในกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ยนี้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธจิะสำมำรถใชส้ทิธใินกำรซือ้หุน้สำมญัโดยไม่มกีำรก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมญัขัน้ต ่ำ  

5.4.5 หำกบรษิัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำม)ี ได้รบัเอกสำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธติำมขอ้ 5.4.1 จ) ไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง หรอืจ ำนวนเงนิทีบ่รษิทั และ/หรอื 
ตวัแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธ ิ(ถ้ำมี) ได้รบัช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ในแบบ
แสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั หรอืบรษิทั และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำร
ใชส้ทิธ ิ(ถำ้ม)ี ตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธกิรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนง
กำรใชส้ทิธซิือ้หุ้นสำมญันัน้ไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง หรอืตดิอำกรแสตมป์ (ถ้ำม)ี ไม่ครบถ้วน
ถูกตอ้งตำมบทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎำกร ขอ้บงัคบั หรอืกฎหมำยต่ำง ๆ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธจิะตอ้งท ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ 
หำกผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิม่ท ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำดงักล่ำว บรษิทั และ/หรอื 
ตวัแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำม)ี จะถือว่ำผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธแิสดงเจตนำ
ยกเลกิกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัในครัง้นัน้ ๆ และบรษิัท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สทิธ ิ(ถ้ำม)ี จะจดัส่งเงนิที่ได้รบัโดยไม่มดีอกเบี้ย และใบส ำคัญแสดงสทิธคินืให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี้ ผูถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธสิำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธซิือ้หุ้นสำมญัใหม่ได้ในวนัก ำหนดกำรใช้สทิธคิรัง้
ต่อไป เว้นแต่กำรใชส้ทิธคิรัง้นัน้จะเป็นกำรใช้สทิธคิรัง้สุดทำ้ย ให้ถอืว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธนิัน้ๆ 
สิน้สภำพลงโดยไม่มกีำรใชส้ทิธ ิบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อดอกเบีย้และ/หรอืค่ำเสยีหำยอื่นใด ไม่
ว่ำกรณีใด ๆ 

5.4.6 ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธชิ ำระเงนิในกำรใชส้ทิธไิม่ครบถ้วน บรษิทั และ/หรอื ตวัแทนรบั
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) มีสทิธทิี่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
ตำมทีบ่รษิทัจะเหน็สมควร 

ก) ใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธชิ ำระเงนิเพิม่เตมิตำมจ ำนวนทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธใิหค้รบถ้วน
ภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธใินครัง้นั ้น หำกบรษิัทไม่ได้รบัเงนิ
ครบตำมจ ำนวนในกำรใช้สทิธภิำยในระยะเวลำดงักล่ำว บรษิทั  และ/หรอื ตวัแทนรบั
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถำ้ม)ี จะถอืว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้
สิน้สภำพลงโดยไม่มกีำรใชส้ทิธ ิหรอื 
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ข)  ถอืว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัทีจ่องซือ้มจี ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรใชส้ทิธติำม
รำคำกำรใชส้ทิธใินขณะนัน้ หรอื 

ค)  ถอืว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มกีำรใชส้ทิธิ 

ทัง้นี้  ในกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย บรษิทัจะด ำเนินกำรตำมขอ้ ข) ขำ้งตน้ และกำรกระท ำใด ๆ ของ
บรษิทั และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถำ้ม)ี ใหถ้อืว่ำเป็นทีส่ดุ  

ในกรณีตำมขอ้ ก) และ ค) บรษิทั และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถำ้ม)ี จะส่ง
เงนิทีไ่ดร้บัไวค้นืเป็นเชค็ระบุชื่อขดีคร่อมเฉพำะและใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดง
สิทธิโดยจะถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำว โดยจะส่งคืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทำง
ไปรษณียล์งทะเบยีนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้ ๆ โดยไม่มดีอกเบีย้ 

ในกรณีตำมขอ้ ข) บรษิทั และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถำ้ม)ี จะถอืว่ำมกีำร
ใชส้ทิธเิพยีงบำงสว่น และบรษิทั และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถ้ำม)ี จะส่ง
มอบใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธสิ่วนทีเ่หลอืคนืใหก้บัผูถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิทำงไปรษณียล์งทะเบยีนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้ ๆ พรอ้มเงนิ
ส่วนที่เหลอื (ถ้ำม)ี โดยไม่มดีอกเบี้ยโดยช ำระเป็นเชค็ ดร๊ำฟท ์ตัว๋แลกเงนิธนำคำร หรอืค ำสัง่
จ่ำยเงนิของธนำคำร ซึ่งขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้อืใบส ำคญัสทิธิ อย่ำงไรกด็ ีใบส ำคญัแสดง
สทิธทิี่ยงัไม่มกีำรใช้สทิธดิงักล่ำว ยงัมผีลต่อไปจนถงึวนัก ำหนดกำรใช้สทิธคิรัง้สุดท้ำย เวน้แต่
เป็นกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย  

5.4.7  ในกรณีทีบ่รษิทั และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถ้ำม)ี ไม่สำมำรถคนืเงนิส่วน
ทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิดภ้ำยในระยะเวลำ 14 วนันบัแต่วนัครบก ำหนดกำร
ใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะได้รบัดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
ค ำนวณจำกเงนิสว่นทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธนิบัแต่วนัทีพ่น้ก ำหนด 14 วนัดงักล่ำวจนถงึวนัทีผู่ถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธไิดร้บัคนื  

อย่ำงไรกด็ ีหำกบรษิทั และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถำ้ม)ี ไดท้ ำกำรสง่เชค็ 
ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงนิธนำคำร หรอืค ำสัง่จ่ำยเงนิของธนำคำร ซึ่งขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือ
ใบส ำคญัสทิธ ิทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุในหนังสอืแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ
โดยถูกต้องแลว้ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธ ิได้รบัเงนิคนืโดยชอบและผู้ถอืใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ อกีต่อไป 

5.4.8  เมื่อผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน ได้ปฏบิตัติำมเงื่อนไขกำร
แจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน กล่ำวคอื ไดส้่งมอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิแบบ
แสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั พรอ้มทัง้หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธติำมขอ้ 5.4.1 จ) 
และช ำระเงนิค่ำจองซื้อหุ้นสำมญัถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไม่
สำมำรถเพกิถอนกำรใชส้ทิธไิด ้เว้นแต่จะได้รบัควำมยนิยอมเป็นหนังสอืจำกบรษิทั  และ/หรอื 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถำ้ม)ี 
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5.4.9  เมื่อพ้นก ำหนดวนัก ำหนดใช้สทิธคิรัง้สุดทำ้ยแล้ว แต่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธยิงัมไิด้ปฏบิตัติำม
เงื่อนไขของกำรใชส้ทิธทิีบ่รษิทั และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถำ้ม)ี ก ำหนด
ไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธนิัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มกีำรใช้สทิธ ิและผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธจิะใชส้ทิธใิดๆ ไม่ไดอ้กี 

5.4.10 ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนทีป่ระสงค์
จะใชส้ทิธ ิบรษิทั และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถ้ำม)ี จะส่งใบส ำคญัแสดง
สทิธใิบใหม่โดยมจี ำนวนของใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำว 
หำกใบส ำคญัแสดงสทิธนิัน้อยู่ในระบบใบหุน้ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบยีนภำยใน 14 วนันับจำก
วนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธนิัน้ๆ และจะท ำกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธใิบเก่ำ 

5.4.11 บรษิทัจะยื่นขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช ำระแลว้ของบรษิทัต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวน
หุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ส ำหรบักำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ภำยใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัช ำระ
ค่ำหุน้ตำมจ ำนวนทีม่กีำรใชส้ทิธแิต่ละครัง้ และบรษิทัจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบยีนผูถ้ือหุน้ของ
บรษิทัจดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดใ้ชส้ทิธนิัน้เขำ้เป็นผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัทีค่ ำนวณไดจ้ำกกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอใหร้บัหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีอ่อกเน่ืองจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญั
แสดงสทิธิ เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนเข้ำซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์ภำยใน 30 วนันับแต่วนั
ก ำหนดกำรใชส้ทิธแิต่ละครัง้ 

หุน้สำมญัใหม่ทีอ่อกเน่ืองจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธจิะมสีทิธแิละสถำนะเท่ำเทยีมกบั
หุ้นสำมญัของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำร นับตัง้แต่วนัที่มีกำรจดแจ้งชื่อของ  
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืผูร้บัสทิธแิทนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้
เน่ืองจำกกำรออกหุน้สำมญัใหม่ จำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธกิบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 

5.4.12  ในกรณีที่หุ้นสำมัญที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิไม่เพียงพอ บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ม่สำมำรถใชส้ทิธไิดต้ำมขอ้ 7 อย่ำงไรกต็ำม 
บรษิทัจะไม่ชดใชค้่ำเสยีหำยใหแ้กผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่มส่ำมำรถใชส้ทิธไิด ้ถงึแมว้่ำจะมหีุน้
สำมญัเพยีงพอ ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นบุคคลต่ำงดำ้วหรอืนิตบิุคคลต่ำงประเทศที่
ไม่สำมำรถใชส้ทิธไิด ้เพรำะถูกจ ำกดัสทิธติำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ทีร่ะบุในขอ้บงัคบัของบรษิทั 

5.4.13  นำยทะเบยีนของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

 บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
93 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศพัท ์ : 0-2009-9000 
โทรสำร  : 0-2009-9991 
Website  : http://www.set.or.th/tsd 
E-mail  : SETContactCenter@set.or.th 
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นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธจิะรบัผดิชอบกำรปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิซึง่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สญัชำติ และที่อยู่ของผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธแิละรำยละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีศ่นูยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด ในกรณี
ขอ้มลูไม่ตรงกนั บรษิทัจะถอืว่ำสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 

ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธมิหีน้ำทีใ่นกำรแจง้กำรเปลีย่นแปลงหรอืขอ้ผดิพลำดในรำยละเอยีดในกำร
ลงบนัทกึในสมุดทะเบยีนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธ ิและนำยทะเบยีนผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะ
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขขอ้ผดิพลำดดงักล่ำว  

5.4.14  วธิกีำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

บริษัทจะด ำเนินกำรออกและส่งมอบใบส ำคญัแสดงสทิธใิห้แก่บุคคลตำมรำยชื่อผู้ที่ได้รบักำร
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธ ิตำมรำยละเอยีด ดงันี้ 

1) กรณีที่ผู้ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีขำยหลักทรัพย์กับบริษัท
หลกัทรพัยห์รอืศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ 

ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธติำมจ ำนวนทีไ่ดร้บัจดัสรรใหแ้กผู่ท้ี่
ไดร้บักำรจดัสรรทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั ตำมชื่อทีอ่ยู่ทีร่ะบุในสมุดทะเบยีนผู้
ถอืหุน้ภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิในกรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บักำร
จัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรในครัง้นี้ในตลำด
หลกัทรพัยไ์ด ้จนกว่ำจะไดร้บัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิซึง่อำจไดร้บัภำยหลงัจำกทีใ่บส ำคญั
แสดงสทิธขิองบรษิทัเริม่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย์ 

2) กรณีที่ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับบริษัท
หลกัทรพัย ์

 ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอด
บญัชจี ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่บรษิัทนัน้ฝำกหลกัทรพัย์อยู่ ในขณะเดยีวกนับรษิัท
หลกัทรพัย์นัน้กจ็ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ผู้ได้รบัจดัสรรฝำกไว ้
และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นับจำก
วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รบักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุมัติให้ท ำกำรซื้อขำย
ใบส ำคญัแสดงสทิธใินตลำดหลกัทรพัย ์

 ทัง้นี้ ชื่อของผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรจะตอ้งตรงกบัชื่อเจำ้ของบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย์
ที่ผู้ที่ได้รบักำรจดัสรรประสงค์ที่จะฝำกใบส ำคญัแสดงสทิธไิว้ มิฉะนัน้แล้ว บรษิัทขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้บักำรจดัสรรตำม 1) แทน 
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3) กรณีที่ผู้ได้รบักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธมิบีญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์กบัศูนย์รบัฝำก
หลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 

 บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำก
หลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธติำมจ ำนวนทีไ่ดร้บักำรจดัสรร
ไวใ้นบญัชขีองบญัชผีูอ้อกหลกัทรพัยส์มำชกิเลขที ่600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่
ผูท้ีไ่ดร้บักำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นับจำกวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเมื่อผูถ้อื
หุ้นที่ได้รบักำรจดัสรรใบส ำคัญแสดงสทิธิต้องกำรขำยใบส ำคัญแสดงสทิธิ ผู้ถือหุ้น
ดงักล่ำวจะต้องถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักล่ำว โดยต้อง
ติดต่อผ่ำนบรษิัทหลกัทรพัย์ทัว่ไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และ/หรอื บรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ก ำหนด ดงันัน้ในกรณีนี้ ผูถ้อื
หุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสทิธใินตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีทีต่ลำด
หลักทรัพย์อนุญำตให้ท ำกำรซื้อขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้ในตลำด
หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ด ำเนินกำรถอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธอิอกจำกบญัชเีลขที ่600 ดงักล่ำวแลว้ 

5.4.15 กำรสง่มอบหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ในกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัของบรษิทัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีใ่ชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั สำมำรถเลอืกใหบ้รษิทัด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ 

1) ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ได้รบักำรจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรบัใบหุ้นสำมญั 
โดยใหอ้อกใบหุน้ในนำมของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะส่งมอบ
ใบหุน้ตำมจ ำนวนทีใ่ชส้ทิธแิก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบั 
ตำมชื่อทีอ่ยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิภำยใน 15 วนัท ำกำรนับจำก
วนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธแิต่ละครัง้ ในกรณีนี้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีใ่ชส้ทิธซิือ้หุน้
สำมญั จะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธใินตลำดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่ำจะ
ไดร้บัใบหุน้ ซึง่อำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกทีหุ่้นสำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธไิดร้บัอนุญำต
ใหเ้ขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์

2) ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั 
แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศนูยฝ์ำกหลกัทรพัย ์โดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธปิระสงคท์ี่
จะฝำกหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธไิวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย ์ซึง่ผูถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธมิบีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี้ ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะด ำเนินกำร
น ำหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธฝิำกไวก้บั “บรษิทัศูนยฝ์ำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก“และศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัที่
บรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้สำมญัอยู่ ในขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้กจ็ะบนัทกึ
ยอดบญัชจี ำนวนหุ้นสำมญัที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธใิช้สทิธซิื้อหุ้นสำมญัฝำกไว้และ
ออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ใช้สทิธซิื้อหุ้นสำมญัภำยใน 7 วนัท ำกำรนับจำกวนัครบ
ก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ ในกรณีนี้ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้
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สำมญั จะสำมำรถขำยหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธใินตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัททีีต่ลำด
หลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิท ำกำรซื้อขำยได้ในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีใ่ชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั เลอืกให้บรษิทัด ำเนินกำรตำม
ขอ้ 2) ชื่อของผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ จะต้องตรงกบัชื่อเจำ้ของ
บญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยท์ีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธปิระสงคท์ีจ่ะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชี
หลกัทรพัย์ดังกล่ำว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ตำมขอ้ 1) แทน 

3) ในกรณีที่ผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ใช้สทิธซิือ้หุ้นสำมญัไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้น แต่
ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธปิระสงคท์ี่
จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ 
บรษิทัจะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธฝิำกไวก้บัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญ ตำมจ ำนวนผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธไิดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 และ
ออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจดัสรรหุน้ภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ เมื่อผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่
ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ต้องกำรขำยหุน้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ต้อง
ถอนหุน้ออกจำกบญัชเีลขที่ 600 ดงักล่ำว โดยต้องตดิต่อผ่ำนบรษิทัหลกัทรพัย์ทัว่ไป 
ซึง่อำจจะมคี่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินตำมที่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ และ/หรอื บรษิัท
หลกัทรพัยน์ัน้ๆ ก ำหนด ดงันัน้ ในกรณีนี้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้
จะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้รบักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรพัย์
อนุญำตให้หุ้นของบริษัทท ำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลกัแห่งประเทศไทย และผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ไดด้ ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำกบญัชเีลขที ่600 
ดงักล่ำวแลว้ 

6.   เง่ือนไขกำรปรบัสิทธิ 

เพื่อรกัษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิม่ใหด้อ้ยไปกว่ำเดมิ บรษิทัจะด ำเนินกำรปรบั
รำคำกำรใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธใินกำรซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

6.1 เมื่อบรษิทัมกีำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้ของบรษิทั อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุน้ทีอ่อกแลว้ของ
บรษิทัหรอืกำรแบ่งแยกหุน้ทีอ่อกแลว้ของบรษิทั โดยกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธิ
จะมผีลบงัคบัทนัทีนับตัง้แต่วนัที่มูลค่ำที่ตรำไว้มผีลบงัคบัใช้ตำมที่เผยแพร่ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์  

(1) รำคำกำรใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี้ 
Price 1  = Price 0 x Par 1 

                   Par 0 
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(2) อตัรำกำรใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี้ 
Ratio 1  = Ratio 0 x Par 0 

                    Par 1 
โดยที ่ Price 1 คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Price 0 คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 Ratio 1 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Ratio 0 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 Par 1 คอื มลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Par 0  คอื มลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

6.2 เมื่อบรษิทัเสนอขำยหุน้สำมญัออกใหม่ให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุ้น (Rights Offering) และ/
หรอืประชำชนทัว่ไป และ/หรอืบุคคลในวงจ ำกดั โดย “รำคำสุทธต่ิอหุน้ของหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่” ต ่ำกว่ำ
รอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั” ซึง่กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำ
กำรใช้สทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทนีับตัง้แต่วนัแรกทีผู่้ซื้อหุ้นสำมญัจะไม่ได้รบัสทิธใินกำรซือ้หุ้นสำมญัทีอ่อก
ใหม่ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัย์ขึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 
(Rights Offering) และ/หรอืวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรอื
บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี)  

ในกำรนี้ "รำคำสทุธต่ิอหุน้ของหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่" ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงนิทัง้หมดทีบ่รษิทัจะไดร้บัจำก
กำรเสนอขำยหุน้สำมญั หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกนัน้ (ถ้ำม)ี หำรดว้ย
จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ทัง้หมด 

อน่ึง ในกรณีทีม่กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่พรอ้มกนัมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไข
ทีจ่ะต้องซื้อหุ้นดงักล่ำวดว้ยกนั ใหน้ ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำสุทธต่ิอหุ้นของหุน้สำมญัที่
ออกใหม่ แต่ในกรณีทีก่ำรเสนอขำยดงักล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขทีต่้องซือ้ดว้ยกนั ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอ
ขำยที่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ "รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท" มำค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลง
เท่ำนัน้ 

"รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบรษิัท"  ได้ก ำหนดไว้เท่ำกบัมูลค่ำกำรซื้อขำยหุ้นสำมญัของบรษิัท
ทัง้หมดหำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบรษิทัทีม่กีำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัยใ์นระหว่ำงระยะเวลำ 
15 วนัท ำกำรตดิต่อกนัก่อนวนัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ 

“วนัที่ใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถงึ วนัแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมญัจะไม่ได้รบัสทิธใินกำรซือ้หุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ 
(วนัแรกทีต่ลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Rights 
Offering) และ/หรอืวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรอืกรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั” เน่ืองจำกหุน้สำมญัไม่มกีำรซือ้ขำยใน
ช่วงเวลำดงักล่ำว บรษิทัจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุตธิรรมของหุน้สำมญัของบรษิทัเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณ
แทน 
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“รำคำยุตธิรรม” หมำยถงึ รำคำทีป่ระเมนิโดยทีป่รกึษำทำงกำรเงนิทีส่ ำนกังำน ก.ล.ต. ใหค้วำมเหน็ชอบ 

(1) รำคำกำรใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี้ 
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 

 MP x (A + B) 

(2) อตัรำกำรใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรค ำนวณดงันี้ 
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 

 (A x MP) + BX 

โดยที ่ Price 1 คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0  คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คอื รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธใินกำรซือ้หุน้สำมญัทีอ่อกใหม่กรณีกำรเสนอขำยหุน้
สำมญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่
ออกใหม่กรณีกำรเสนอหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรอืกรณีเสนอ
ขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่เพื่อเสนอขำยต่อผูถ้ือหุ้นเดมิ และ/หรอืเสนอ
ขำยต่อประชำชนทัว่ไป และ/หรอืเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั แล้วแต่
กรณี 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะได้รับทัง้สิ้น หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรออก
หลกัทรพัยน์ัน้ (ถ้ำม)ี ทัง้จำกกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิ และ/หรอืเสนอ
ขำยประชำชนทัว่ไป และ/หรอืเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

6.3 เมื่อบรษิทัเสนอขำยหลกัทรพัย์ออกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืเสนอขำยประชำชนทัว่ไป และ/
หรอืบุคคลในวงจ ำกดัโดยทีห่ลกัทรพัยน์ัน้มสีทิธทิีจ่ะแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรอืใหส้ทิธใิน
กำรซือ้หุน้สำมญั (“หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ทีม่สีทิธแิปลงสภำพ”) เช่น หุน้กูแ้ปลงสภำพ หรอืใบส ำคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญั โดยที ่“รำคำสทุธต่ิอหุน้ของหุน้สำมญัทีจ่ะออกใหม่เพื่อรองรบัสทิธิ” ดงักล่ำวต ่ำกว่ำ
รอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั” 

กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธ ิและอตัรำกำรใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สำมญัจะ
ไม่ไดร้บัสทิธใินกำรซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ทีม่สีทิธแิปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุน้สำมญั หรอืใหส้ทิธใิน
กำรซือ้หุน้สำมญั (วนัแรกทีต่ลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหก้บัผู้
ถอืหุ้นเดมิ (Rights Offering) และ/หรอื วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ออกใหม่ใด ๆ ทีม่สีทิธทิีจ่ะ
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แปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัไดห้รอืใหส้ทิธใินกำรซือ้หุน้สำมญั กรณีเสนอขำยใหก้บัประชำชนทัว่ไป 
และ/หรอื กรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) 

“รำคำสทุธต่ิอหุน้ของหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัสทิธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงนิทีบ่รษิทัจะไดร้บัจำก
กำรขำยหลกัทรพัย์ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรอืใหส้ทิธใินกำรซือ้หุน้สำมญั หกั
ด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรออกหลกัทรพัย์นัน้ (ถ้ำมี) รวมกบัเงินที่จะได้รบัจำกกำรแปลงสภำพ / 
เปลีย่นเป็นหุน้สำมญั หรอืใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญันัน้ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ทีต่้องออกใหม่เพื่อรองรบักำร
ใชส้ทิธนิัน้ 

อน่ึง ในกรณีทีม่กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่พรอ้มกนัมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไข
ทีจ่ะต้องซื้อหุ้นดงักล่ำวดว้ยกนั ใหน้ ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำสุทธต่ิอหุ้นของหุน้สำมญัที่
ออกใหม่ แต่ในกรณีทีก่ำรเสนอขำยดงักล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขทีต่้องซือ้ดว้ยกนั ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอ
ขำยที่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ "รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท" มำค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลง
เท่ำนัน้  

"รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั" มคีวำมหมำยเช่นเดยีวกบัรำยละเอยีดในขอ้ 6.2 ขำ้งตน้ 

“วนัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินกำรซือ้หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่
ใดๆ ทีใ่หส้ทิธแิปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุน้สำมญั หรอืใหส้ทิธใินกำรซือ้หุน้สำมญั ส ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำร
เสนอขำยหลกัทรพัย์ดงักล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ (Rights Offering) และ/หรอื วนัแรกของกำรเสนอขำย
หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใด ๆ ทีใ่หส้ทิธแิปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรอืใหส้ทิธใินกำรซือ้หุน้สำมญั
ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรอืกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

(1) รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี้ 
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 

 [MP x (A + B)] 

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

 [(A x MP) + BX] 

 โดยที ่ Price 1 คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0 คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คอื   อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คอื   รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั 
A คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีไ่ดเ้รยีกช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบยีน

ผู้ถือหุ้นเพื่อสทิธิในกำรซื้อหลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ที่มีสทิธิที่จะแปลงสภำพ / 
เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรอืใหส้ทิธใินกำรซือ้หุน้สำมญั กรณีเสนอขำยใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ที่
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มสีทิธทิี่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรอืให้สทิธใินกำรซื้อหุ้น
สำมญั กรณีเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป และ/หรอืกรณีเสนอขำยใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธขิองหลกัทรพัยใ์ดๆ ทีม่ี
สทิธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้น
สำมญัตำมที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชน
ทัว่ไป และ/หรอื เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะได้รับทัง้สิ้น หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรออก
หลกัทรพัยใ์ด ๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรอืให้
สทิธิในกำรซื้อหุ้นสำมญั ส ำหรบักำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอขำยประชำชนทัว่ไป และ/หรอื เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั รวมกบั
เงนิที่จะได้รบัจำกกำรใช้สทิธแิปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรอืให้
สทิธใินกำรซือ้หุน้สำมญั 

6.4 เมื่อบรษิัทจ่ำยเงนิปันผลทัง้หมดหรอืบำงส่วนเป็นหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัท ซึ่งกำร
เปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธ ิและอตัรำกำรใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่มี
สทิธริบัหุน้ปันผล (วนัแรกทีต่ลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XD) 

(1)  รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี้ 

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

(2) อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี้ 
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 

 A 

โดยที ่ Price 1 คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0 คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คอื   อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คอื   อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ เพื่อสทิธใินกำรรบัหุน้ปันผล 

B คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ในรปูแบบของหุน้สำมญัปันผล 

6.5  เมื่อบรษิทัมกีำรจ่ำยเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกว่ำอตัรำรอ้ยละ 80 ของก ำไรสุทธติำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
หลงัจำกหกัขำดทุนสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย และภำษีเงนิได้จำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำ
บญัชใีดๆ ไม่ว่ำจะจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนหรอืก ำไรสะสม ในระหว่ำงอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิกำร
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เปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่มี
สทิธริบัเงนิปันผล (วนัแรกทีต่ลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XD) 

ทัง้นี้ อตัรำร้อยละของเงนิปันผลที่จ่ำยให้กบัผู้ถือหุ้น ค ำนวณโดยน ำเงนิปันผลที่จ่ำยออกจรงิจำกผลกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละรอบระยะบญัชี หำรดว้ยก ำไรสุทธติำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทั (ทีไ่ดม้กีำร
ตรวจสอบแลว้) หลงัจำกหกัขำดทุนสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย และภำษีเงนิได ้ของผลกำรด ำเนินงำนของ
รอบระยะเวลำบญัชปีีเดยีวกนั โดยทีเ่งนิปันผลทีจ่่ำยออกจรงิดงักล่ำวใหร้วมถงึเงนิปันผลทีจ่่ำยระหว่ำงกำล
ในแต่ละรอบบญัชดีงักล่ำวดว้ย  

“วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมญัจะไม่ได้รบัสทิธใินเงนิปันผล (วนัแรกที่ตลำด
หลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XD)  

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

 MP 

(2) อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี้ 
Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

 [MP - (D - R)] 

โดยที ่ Price 1 คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง  
 Price 0 คอื   รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คอื   อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คอื   อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 MP คอื   รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั 
 D คอื   เงนิปันผลต่อหุน้ทีจ่่ำยจรงิแก่ผูถ้อืหุน้ 
 R            คอื      เงนิปันผลต่อหุน้ทีจ่่ำยในอตัรำรอ้ยละ 80 ของก ำไรสทุธติำมงบ

กำรเงนิเฉพำะกจิกำร (ทีไ่ดม้กีำรตรวจสอบแลว้) หลงัจำกหกัขำดทุน
สะสมและส ำรองตำมกฎหมำย หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้หมดทีม่สีทิธิ
ไดร้บัเงนิปันผล 

6.6 ในกรณีทีม่เีหตุกำรณ์อื่นอนัท ำใหผ้ลตอบแทนใดๆ ทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเสยีสทิธแิละประโยชน์อนัพงึ
ได ้ ซึง่เป็นเหตุกำรณ์ทีไ่ม่ไดก้ ำหนดอยู่ในขอ้ 6.1 ถงึขอ้ 6.5 ดงักล่ำวขำ้งตน้ ใหเ้ป็นดุลยพนิิจของบรษิทัว่ำ
จะมกีำรพจิำรณำดงัต่อไปนี้หรอืไม่ ซึง่จะเป็นกำรพจิำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ทิธ ิ
และ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ(หรอืปรบัจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิแทนอตัรำกำรใชส้ทิธ)ิ ใหม่อย่ำง
เป็นธรรม โดยไม่ท ำใหส้ทิธขิองผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธดิอ้ยไปกว่ำเดมิ โดยใหถ้ือว่ำผลกำรพจิำรณำนัน้
เป็นทีส่ดุ และใหบ้รษิทัแจง้ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัย ์และนำยทะเบยีนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ทรำบถงึรำยละเอยีดดงักล่ำวทนัททีีม่เีหตุใหต้้องด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงสทิธดิงักล่ำว หรอืก่อนวนัทีร่ำคำ
ใขส้ทิธใิหม่และอตัรำกำรใชส้ทิธ ิมผีลบงัคบัใช ้

6.7 กำรค ำนวณกำรเปลีย่นรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธติำมขอ้ 6.1 ถงึขอ้ 6.6 เป็นอสิระต่อกนั และจะ
ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงตำมล ำดบัเหตุกำรณ์ก่อนหลงั ในกรณีทีม่เีหตุกำรณ์ต่ำง ๆ จะเกดิขึน้พรอ้มกนัให้
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ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเรยีงล ำดบัดงันี้ คอื ขอ้ 6.1 ขอ้ 6.5 ขอ้ 6.4 ขอ้ 6.2 ขอ้ 6.3 และขอ้ 6.6 โดยในแต่
ละล ำดบัครัง้ที่มกีำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธเิป็น
ทศนิยม 5 ต ำแหน่ง 

6.8 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิธ ิและอตัรำกำรใช้สทิธติำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 จะไม่มกีำร
เปลีย่นแปลงซึง่ท ำใหร้ำคำกำรใชส้ทิธใิหม่สงูขึน้ และ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธลิดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ 
ส ำหรบักำรค ำนวณจ ำนวนเงนิจำกกำรใชส้ทิธ ิจะค ำนวณจำกรำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
(ทศนิยม 5 ต ำแหน่ง) คณูกบัจ ำนวนหุน้สำมญั (จ ำนวนหุน้สำมญัค ำนวณไดจ้ำก อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่ คูณ
กบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีแ่สดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธ ิเมื่อค ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้ออกมำเป็นเศษหุน้
ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) ในกรณีจ ำนวนเงนิทีค่ ำนวณไดจ้ำกกำรใชส้ทิธมิเีศษของบำทใหต้ดัเศษของบำท
ทิง้ 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธจินเป็นผลท ำใหร้ำคำกำรใชส้ทิธใิหม่ทีค่ ำนวณตำมสตูรมี
รำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญั (Par Value) ของบรษิทันัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัรำคำกำร
ใชส้ทิธใิหม่เพยีงเท่ำกบัมลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัเท่ำนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่ฎหมำยก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 
ส ำหรบัอตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่ใหใ้ชอ้ตัรำกำรใชส้ทิธทิีค่ ำนวณไดต้ำมขอ้ 6.1 ถงึขอ้ 6.6 เช่นเดมิ 

6.9 บรษิทัอำจท ำกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธคิวบคู่กบักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธใิหม่ทดแทนกำรปรบัอตัรำกำร
ใชส้ทิธกิไ็ด ้ทัง้นี้ หำกบรษิทัตอ้งออกหุน้รองรบัเพิม่เตมิ บรษิทัต้องยื่นมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตัใิหอ้อก
หุน้รองรบักำรปรบัสทิธนิัน้อย่ำงเพยีงพอต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรบัสทิธ ิจงึจะถือว่ำบรษิัทไดร้บั
อนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้รองรบั 

6.10 กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธ ิและ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธติำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 และ/หรอื กำรออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธใิหม่ทดแทนกำรปรบัอตัรำกำรใชส้ทิธติำมขอ้ 6.9 บรษิทัจะด ำเนินกำรแจง้รำยละเอยีด
เกีย่วกบักำรปรบัอตัรำและรำคำกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธทินัทหีรอืก่อน 9:00 น. ของวนัทีอ่ตัรำ
หรือรำคำใช้สิทธิแปลงสภำพมีผลบังคับผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ฯและแจ้งต่อ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันับแต่วนัทีก่ำรปรบัสทิธมิผีลบงัคบัใช ้ และจดัส่งขอ้ก ำหนดสทิธทิีแ่กไ้ข
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 15 วนันับแต่วนัที่ได้รบักำรร้องขอเป็นหนังสอืจำกผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธแิละจะจดัให้มกีำรเกบ็รกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสทิธทิี่แกไ้ขเพิม่เติม ณ ส ำนักงำนใหญ่
ของบรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสทิธทิีแ่กไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
วนัและเวลำท ำกำรของสถำนทีด่งักล่ำว  

7.   ค่ำเสียหำยกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นรองรบักำรใช้สิทธิ 

บรษิทัจะชดใชค้่ำเสยีหำยใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิตำมรำยละเอยีดดงันี้ 

7.1 บรษิทัจะชดใชค้่ำเสยีหำยใหเ้ฉพำะผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิทีม่ำแจง้ควำม
จ ำนงทีจ่ะใชส้ทิธใินวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธแิต่ละครัง้ และบรษิทัไม่สำมำรถจดัใหม้หีุน้สำมญัเพื่อรองรบักำร
ใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธไิดอ้ย่ำงครบถ้วน โดยค่ำเสยีหำยทีบ่รษิทัจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธดิงักล่ำว สำมำรถค ำนวณไดต้ำมที่ก ำหนดในขอ้ 7.3 ยกเว้นกรณีที่บรษิัทไม่สำมำรถออกหุ้นสำมญั
ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิดเ้น่ืองจำกขอ้จ ำกดัเรื่องสดัสว่นกำรถอืหุน้ของคนทีม่ไิดม้สีญัชำตไิทยตำมที่
ระบุไวใ้นขอ้ 12 ขำ้งล่ำงนี้ ในกรณีนี้บรษิทัไม่มหีน้ำทีต่อ้งชดใชค้่ำเสยีหำยใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
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7.2 กำรชดใชค้่ำเสยีหำยตำมขอ้ 7.1 บรษิทัจะช ำระใหเ้ป็นเชค็ระบุชื่อขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะ และจะจดัส่งทำง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธมิำแจง้ควำมจ ำนงทีจ่ะใชส้ทิธ ิในกรณีทีบ่รษิทัไม่สำมำรถคนืเงนิค่ำเสยีหำยใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธไิดภ้ำยในระยะเวลำดงักล่ำว ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธจิะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดย
ค ำนวณนบัแต่วนัทีพ่น้ก ำหนด 14 วนัดงักล่ำวจนถงึวนัทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิไดร้บัคนืเงนิค่ำเสยีหำย 

อย่ำงไรกด็ ีไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกบรษิทัไดท้ ำกำรส่งเชค็ ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงนิธนำคำร หรอืค ำสัง่จ่ำยเงนิ
ของธนำคำร ซึง่ขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุ
ในหนังสอืแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับเงิน
ค่ำเสยีหำยคนืแลว้โดยชอบและไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ อกีต่อไป 

7.3 กำรค ำนวณค่ำเสยีหำยทีบ่รษิทัจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิตำมขอ้ 7.1 มสีตูรกำรค ำนวณดงันี้ 

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ำกบั   B x [MP – EP] 

โดยที ่ B คอื จ ำนวนหุ้นสำมญัทีไ่ม่สำมำรถจดัใหม้ ีและ/หรอื เพิม่ขึน้ได ้ตำมอตัรำกำรใชส้ทิธทิี่
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ต่อ 1 หน่วย 

 MP  คือ รำคำปิดของหุ้นสำมญัของบริษัทในวันก ำหนดกำรใช้สทิธิในแต่ละครัง้ ซึ่งผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิมำแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธ ิ

 EP  คอื รำคำกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิหรอืรำคำกำรใชส้ทิธทิีม่กีำรปรบัรำคำตำม
เงื่อนไขกำรปรบัสทิธ ิ(หำกม)ี 

 
7.4 หำกบรษิทัไดท้ ำกำรชดใชค้่ำเสยีหำยตำมขอ้ 7 นี้แลว้ ใหถ้อืเป็นสิน้สดุ 

8.   สิทธิและสภำพของหุ้นรองรบั 

หุน้สำมญัออกใหม่ตำมกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิจะมสีทิธิและสภำพเท่ำเทยีมกบัหุน้สำมญัของ
บรษิัทที่ออกไปก่อนหน้ำนี้ทุกประกำร ซึง่รวมทัง้สทิธใินกำรรบัเงนิปันผลหรอืผลประโยชน์อื่นใดทีบ่รษิัท
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ นบัแต่วนัทีก่ระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้ และนำยทะเบยีนผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัไดจ้ดแจง้ชื่อผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นผูถ้อืหุน้ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทั หำกบรษิทั
ไดป้ระกำศวนัก ำหนดใหส้ทิธใินเงนิปันผลหรอืผลประโยชน์อื่นใดแก่ผูถ้อืหุน้ก่อนวนัทีก่ระทรวงพำณิชยร์บั
จดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้ และก่อนวนัทีน่ำยทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดจ้ดแจง้ชื่อของผู้ถอืใบส ำคญั
แสดงสทิธเิป็นผูถ้อืหุน้ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำวจะไมม่สีทิธไิดร้บั
เงนิปันผลหรอืผลประโยชน์อื่นนัน้ 

9.  ข้อจ ำกดักำรโอนหุ้น 

หุน้ของบรษิทัโอนได้โดยไม่มขีอ้จ ำกดั เวน้แต่กำรโอนหุ้นนัน้จะเป็นเหตุใหผู้้ทีไ่ม่มสีญัชำติไทยถอืหุน้ใน
บรษิทัเกนิกว่ำรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ทีไ่ดอ้อกจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
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10. สถำนภำพของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

 สถำนะของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่ยู่ระหว่ำงวนัทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิได้
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนัน้  จนถึงวนัก่อนวนัที่กระทรวงพำณิชย์จะรบัจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วอนัเนื่องมำจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะมีสถำนภำพและสทิธิ
เช่นเดยีวกบัในส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิและสถำนภำพดงักล่ำวนี้จะสิน้สุด
ลงในวนัที่กระทรวงพำณิชย์ได้รบัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแล้วอนัเนื่องมำจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญั
แสดงสทิธดิงักล่ำวแลว้ 

 ในกรณีทีบ่รษิทัมกีำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธใินช่วงทีบ่รษิทัยงัไม่ไดน้ ำหุน้สำมญั
เพิม่ทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธเิขำ้จดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย ์ผูถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธทิีไ่ดท้ ำกำรใชส้ทิธแิลว้จะไดร้บักำรปรบัสทิธยิอ้นหลงั โดยบรษิทัจะด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัเพิม่
ทุนใหม่เพิม่เตมิใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธโิดยเรว็ทีสุ่ดตำมจ ำนวนที่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธมิสีทิธจิะ
ได้รับหำกรำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สทิธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรบัใหม่นัน้มีผลบงัคับใช ้
อย่ำงไรกต็ำม ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธอิำจไดร้บัหุน้สำมญัสว่นเพิม่ชำ้กว่ำหุน้สำมญัทีไ่ดร้บัก่อนหน้ำนี้แลว้ 
ทัง้นี้ไม่เกนิ 45 วนันบัจำกวนัทีม่กีำรปรบัสทิธ ิ

11. ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขำย 

 บรษิทัจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธไิปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 30 วนั
นบัแต่วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

12. ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และข้อจ ำกดักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 บรษิทัไม่มขีอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเวน้แต่เป็นกรณีกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย ซึง่บรษิทัจะปิด
สมุดทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ (PIMO-W2) 21 วนั ก่อนวนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย และตลำดหลกัทรพัยจ์ะ
ท ำกำรขึน้เครื่องหมำยหำ้มกำรซือ้ขำยชัว่ครำว (SP) เพื่อหำ้มกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธล่ิวงหน้ำ 2 วนั
ท ำกำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีน หรอืเป็นกรณีปิดสมุดทะเบยีนเพื่อก ำหนดสทิธขิองผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
(PIMO-W2) ทีจ่ะเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยบรษิทัจะปิดสมุดทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
เป็นระยะเวลำไม่เกนิ 21 วนัก่อนกำรประชุม อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัมขีอ้จ ำกดักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิและมขีอ้จ ำกดัอนัสบืเนื่องมำจำกขอ้บงัคบัของบรษิทัว่ำดว้ยเรื่องอตัรำส่วนกำรถอืหุน้ของคนต่ำงดำ้ว 
โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

(ก) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำว ซึ่งได้
ด ำเนินกำรใชส้ทิธติำมเงื่อนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธติำมขอ้ 5.4 หำกกำรใชส้ทิธดิงักล่ำว
จะท ำให้สดัส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวมีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่ได้
ออกจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดตำมทีร่ะบุในขอ้บงัคบัของบรษิทั  

(ข) หำกข้อจ ำกัดตำมข้อ (ก) ข้ำงต้นมีผลท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวที่ได้
ด ำเนินกำรใชส้ทิธติำมเงื่อนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธติำมขอ้ 5.4 และตำมหลกักำร “มำ
ก่อนไดก้่อน” (First-Come First-Served) ไม่สำมำรถใชส้ทิธไิดต้ำมจ ำนวนทีร่ะบุในใบแจง้ควำม
จ ำนงกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน บรษิทั และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้
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ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถำ้ม)ี ขอสงวนสทิธใินกำรส่งเงนิทีเ่หลอืในส่วนทีไ่ม่สำมำรถใชส้ทิธไิด้
คนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีเ่ป็นคนต่ำงดำ้วดงักล่ำว ภำยใน 14 วนันับจำกวนัก ำหนดกำร
ใชส้ทิธ ิทัง้นี้ ตำมวธิกีำรและเงื่อนไขทีก่ ำหนดโดยบรษิทั และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใช้สทิธ ิ(ถ้ำมี) โดยบรษิัทจะไม่รบัผดิชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรอื ค่ำเสยีหำยอื่นใดไม่ว่ำใน
กรณีใดๆ 

(ค) ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีเ่ป็นคนต่ำงดำ้วจะไม่ไดร้บักำรชดเชยหรอืชดใชไ้ม่ว่ำในรูปแบบใดจำก
บรษิทั และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ(ถำ้ม)ี ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถใชส้ทิธติำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธไิดโ้ดยมสีำเหตุมำจำกขอ้จ ำกดัเรื่องอตัรำส่วนกำรถอืหุน้ของคนต่ำงดำ้วตำม
ขอ้ (ก) ขำ้งตน้  

13. กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

13.1 กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธใินเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธอิย่ำงชดัแจง้ หรอื
เรื่องทีต่้องด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง กฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั หรอืค ำสัง่ทีม่ผีลบงัคบัทัว่ไปหรอื
ประกำศ หรอืขอ้บงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืกรณีกำรปรบัสทิธติำมขอ้ 6 หรอืเรื่องทีไ่ม่ท ำ
ใหส้ทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธดิอ้ยลง หรอืเรื่องกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดทีเ่หน็ไดโ้ดยชดัแจ้ง 
ใหบ้รษิทักระท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมยนิยอมจำกทีป่ระชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธกิ่อน  

13.2 กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธนิอกจำกกรณีตำมขอ้ 13.1 ต้องไดร้บัควำมยนิยอมจำกบรษิทัและที่
ประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธติำมวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 14.6  

13.3 กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธไิม่ว่ำกรณีใด ๆ ต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบัขอ้ก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 
34/2551 หรอืประกำศอื่นใดทีใ่ชบ้งัคบักบักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของ
บรษิทั และเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนั  

13.4 บรษิทั และ/หรอื ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิม่สำมำรถเสนอใหแ้กไ้ขขอ้ก ำหนดสทิธใินเรื่องกำรขยำยอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิอตัรำกำรใชส้ทิธ ิและรำคำกำรใชส้ทิธ ิเวน้แต่เป็นกรณีกำรปรบัสทิธติำมขอ้ 6  

13.5 บรษิัทจะด ำเนินกำรแจ้งต่อตลำดหลกัทรพัย์ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิให้
ทรำบถงึรำยละเอยีดกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธติำมทีก่ล่ำวในขอ้ 13.1 หรอื 13.2 และจะจดัส่ง
ข้อก ำหนดสิทธิที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวภำยใน 15 วันนับแต่วันที่กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ขอ้ก ำหนดสทิธิมีผลบงัคบั และบริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งต่อผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทุกรำยให้ทรำบถึง
รำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิตำมที่กล่ำวในข้อ 13.1 หรือ 13.2 ผ่ำนทำงสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยท์นัทหีรอืก่อน 9 โมงเชำ้ของวนัทีส่ทิธมิผีลบงัคบัใชต่้อตลำดหลกัทรพัย ์
ส ำนักงำน ก.ล.ต.  และนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่มีกำรแก้ไข
เปลีย่นแปลงดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธภิำยใน 15 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนังสอื
จำกผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธติ้องรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยตำมสมควรตำมทีบ่รษิทั
ก ำหนด ทัง้นี้ บรษิทัจะจดัใหม้กีำรเกบ็รกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสทิธทิีแ่กไ้ขเปลีย่นแปลง ณ ส ำนักงำนใหญ่
ของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) เพื่อให้ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
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สำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสทิธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในวันและเวลำท ำกำรของสถำนที่
ดงักล่ำว 

14. กำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 กำรเรยีกและ/หรอืกำรประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 

14.1 บรษิทัมสีทิธเิรยีกกำรประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิดไ้ม่ว่ำในเวลำใดๆ ตำมทีเ่หน็สมควร แต่บรษิทัตอ้งจดั
ใหม้กีำรประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อขอมตใินกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเรว็ภำยใน 30 วนั
นบัแต่วนัเกดิเหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อมเีหตุกำรณ์ส ำคญัทีอ่ำจกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธอิย่ำงเป็นนัยส ำคญั หรอื
กระทบต่อควำมสำมำรถของบรษิทัในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมขอ้ก ำหนดสทิธ ิหรอื 

(ข) เมื่อบรษิทัหรอืผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิทีถ่อืใบส ำคญัแสดงสทิธริวมกนัไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 25 ของ
จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดม้กีำรใชส้ทิธ ิประสงคจ์ะเสนอขอแกไ้ขเปลีย่นแปลง
ขอ้ก ำหนดสทิธติำมขอ้ 13 ทัง้นี้ บรษิทั และ/หรอืผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิม่มสีทิธทิีจ่ะเสนอขอ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธใินเรื่องอตัรำกำรใชส้ทิธ ิรำคำกำรใชส้ทิธ ิและอำยุของใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิ

ในกรณีที่บริษัทไม่ด ำเนินกำรเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด   ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธริวมกนัไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญั
แสดงสทิธทิีย่งัมไิดม้กีำรใชส้ทิธ ิณ ขณะนัน้ สำมำรถด ำเนินกำรเรยีกประชุมผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธแิทน
บรษิทัได ้

ในกำรประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกบรษิทั รวมถงึทีป่รกึษำกฎหมำย
ของบรษิทัมสีทิธทิีจ่ะเขำ้ร่วมประชุมผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเพื่อแสดงควำมคดิเหน็หรอืให้ค ำอธบิำยใน  
ทีป่ระชุมผูถ้อืในส ำคญัแสดงสทิธไิด ้

บรษิทัจะปิดสมุดทะเบยีนเพื่อก ำหนดสทิธขิองผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนนในกำรประชุมดงักล่ำวเป็นระยะเวลำไม่เกนิ 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยผู้
ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีม่สีทิธเิขำ้ร่วมประชุมจะตอ้งมรีำยชื่อเป็นผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิณ วนัก่อนวนัปิด
สมุดทะเบยีนดงักล่ำว (วนัก่อนวนัแรกทีข่ ึน้เครื่องหมำย XM) 

14.2 หนงัสอืเชญิประชุม 

ในกำรเรยีกประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเน่ืองจำกบรษิทัหรอืผูถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธริอ้งขอ ใหบ้รษิทัสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(ระบุสถำนทีท่ีจ่ะใชป้ระชุมโดยต้องอยู่
ในทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบรษิทัหรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงหรอืกรุงเทพมหำนคร วนัและเวลำทีจ่ะ
ประชุม ผู้ที่ขอให้เรยีกประชุม รวมทัง้เรื่องที่จะพิจำรณำในที่ประชุม) ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนถึงผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิุกรำย ภำยใน 7 วนัหลงัจำกปิดสมุดทะเบยีน และแจง้ใหน้ำยทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธทิรำบ รวมทัง้แจง้ขอ้มูลผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรพัย์ฯ เป็นระยะเวลำไม่น้อย
กว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 
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14.3 กำรมอบฉนัทะ 

ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธอิำจแต่งตัง้ผู้รบัมอบฉันทะให้เขำ้ร่วมประชุม และ/หรอืออกเสยีงลงคะแนนในที่
ประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธคิรำวใด ๆ กไ็ด้ โดยผูร้บัมอบฉันทะดงักล่ำวจะต้องยื่นหนังสอืมอบฉันทะ 
(ซึ่งท ำตำมแบบที่บรษิัท และ/หรอืนำยทะเบยีนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธกิ ำหนด และได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธพิรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมแลว้) ต่อประธำนที่ประชุมหรอืบุคคลทีป่ระธำนทีป่ระชุม
มอบหมำยก่อนเริม่กำรประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

14.4 องคป์ระชุม 

ทีป่ระชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธจิะต้องมผีู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธแิละผู้รบัมอบฉันทะจำกผู้ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิ(ถ้ำม)ี ซึ่งถือใบส ำคญัแสดงสทิธริวมกนัเป็นจ ำนวนผู้มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย และเป็น
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธ ิเขำ้ร่วมประชุมจงึจะครบ
เป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที่ได้มกีำรเรยีกประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง แต่
จ ำนวนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธซิึง่มำเขำ้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ใหถ้อืว่ำกำรประชุมเป็นอนัระงบัไป 
ในกรณีทีก่ำรประชุมดงักล่ำวจดัขึน้โดยบรษิทั  บรษิัทจะจดัใหม้กีำรประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อย
กว่ำ 7 วนัแต่ไม่เกนิ 14 วนั นบัแต่วนัทีก่ ำหนดเป็นวนัประชุมครำวก่อนโดยปฏบิตัติำมขอ้ 14.2  ซึง่ในกำร
ประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่ำจะต้องครบองคป์ระชุม ในกรณีผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีก
ประชุมจะไม่มกีำรเรยีกประชุมใหม่ 

14.5 ประธำนทีป่ระชุม 

ใหป้ระธำนกรรมกำร หรอืรองประธำนกรรมกำร หรอืประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรอืกรรมกำรรำยใดรำย
หนึ่งของบรษิทั หรอืบุคคลทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธคิดัเลอืก (เรยีงตำมล ำดบัในกรณีทีบุ่คคลก่อนหน้ำไม่
เขำ้ร่วมประชุม) ท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนของทีป่ระชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

14.6 มตทิีป่ระชุม 

มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนหน่วยใบส ำคญั
แสดงสทิธทิัง้หมดของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขำ้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และให้
มตนิัน้มผีลผกูพนัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิัง้หมดไม่ว่ำจะไดเ้ขำ้ร่วมประชุมหรอืไม่ 

ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธมิคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่
ถอือยู่ โดยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยม ี1 เสยีง ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเหน็ดว้ยและคะแนนเสยีงไม่เหน็
ดว้ยมจี ำนวนเท่ำกนั ใหป้ระธำนทีป่ระชุมมสีทิธอิอกเสยีงชีข้ำดเพิม่ขึน้อกี 1 เสยีง 

บรษิทัจะด ำเนินกำรแจง้มตทิีป่ระชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธต่ิอตลำดหลกัทรพัยภ์ำยในวนัท ำกำรถดัไปนับ
แต่วนัประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิรวมทัง้แจง้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิภำยในระยะเวลำ 15 วนันบัแต่วนัประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

 





















เอกสารแนบ 5 

รายละเอียดการค านวณหุ้นรองรับ  
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 2 

 

ข้อมลู บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)   

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
 

616,465,661 หุ้น 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ออกในครัง้นี ้ 176,133,046 หนว่ย 

อตัรำกำรใช้สิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หนว่ย มีสิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่รองรับกำรใช้สิทธิ  176,133,046 หุ้น 

จ ำนวนหุ้นเพื่อรองรับ กำรใช้สิทธิ JMT-W2 คิดเป็น   =   176,133,046 * 100   =    28.57%                        
                     616,465,661 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จดัสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิเท่ำกบั 176,133,046 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหนำ่ยได้แล้วของบริษัท ดงันัน้ จ ำนวนหุ้นที่จดัสรรเพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมด จะไมเ่กินกวำ่ร้อยละ 50 ของ
หุ้นที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

 



 

เอกสารแนบ 6 

รายละเอียดการค านวณ Dilution Effect  

 

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 
2 กรณี ดงันี ้

กรณีที่ 1   ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทัง้จ านวน 

กรณีที่ 2  ผู้ ถือหุ้นเดิมไม่เป็นผู้ ใช้สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ  บริษัทฯ ทัง้จ านวน แต่มีบุคคลอื่นที่
มิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้จ านวน 

 

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที่ 1  

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (PIMO-W2) ทัง้จ านวน 176,133,046 หน่วย จะไม่เกิด
ผลกระทบต่อการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นขอผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

กรณีที่ 2 

หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จ านวน จะท าให้สดัส่วนการ
ถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากบัร้อยละ 22.22 โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้

Control Dilution  =              จ านวนหุ้นรองรับที่ออกในครัง้นี ้ 

               จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับที่ออกในครัง้นี ้ 

 =  176,133,046 =   22.22% 
    616,465,661 + 176,133,046 

 

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)  

กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (PIMO-W2) ทัง้จ านวน 176,133,046 หน่วย และใน
กรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จ านวน  จะท าให้ราคาหุ้น
ลดลงเท่ากบัร้อยละ 9.64 โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้

Price Dilution  =    ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 
                       ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย   

 =  3.09 – 2.79 =   9.64% 
              3.09  



 

หมายเหต ุ 
1. ราคาตลาดกอ่นการเสนอขายค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก 15 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันท่ี 11 มีนาคม 2564 

(ตัง้แตว่นัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2564 ถงึวนัท่ี 10 มีนาคม 2564) เท่ากบั 3.09 บาท/หุ้น  
2. ราคาตลาดหลังการเสนอขายเท่ากบั 2.79 บาท/หุ้น โดยค านวณจากสูตรการค านวนดงันี ้

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว x ราคาตลาดกอ่นการเสนอขาย) + (จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้x ราคาใช้สิทธิ) 
     (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี)้ 
   = (616,465,661 x 3.09) + (176,133,046 x 1.75) 
    (616,465,661 + 176,133,046) 
   = 2.79 บาท/หุ้น 

 

การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 

กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2   

ภายหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลที่จะขออนมุติัจดัสรรในครัง้นีแ้ละภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้
หากมีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้ทัง้จ านวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากับ 22.22 โดย
มีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้
 
EPS dilution    =          EPS ก่อนการออกและเสนอขาย – EPS หลงัการเสนอขาย 
                                                 EPS ก่อนการออกและเสนอขาย 

                       =           0.13 – 0.11         =   22.22% 
    0.11            

 
โดยที่ 

EPS ก่อนการออกและเสนอขาย    =      ก าไรสทุธิปี 2563        =        79,439,721           = 0.13 บาท/หุ้น 

                                                       จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว                616,465,661 

EPS หลงัการเสนอขาย               =                           ก าไรสทุธิปี 2563  
                                                   จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับที่ออกในครัง้นี ้ 

      =                 79,439,721                          =  0.11 บาท/หุ้น 
              616,465,661 + 176,133,046  


