
ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสทิธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญของ บริษัท บำงกอกชทีเม็ททัล จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่2 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท บางกอกชีทเม็ททลั จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 ที่จดัสรรใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้สามัญเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 3 หุน้สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หรือ 
“BM-W2”) ออกโดยบริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2564 เมื่อวนัที่ 21 มิถนุายน 2564   

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัสิทธิตามที่ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ โดยผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนัตามขอ้กาํหนดสิทธิทุกประการ และใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดร้บัทราบและ
เขา้ใจขอ้กาํหนดต่าง ๆ ในขอ้กาํหนดสิทธินีเ้ป็นอย่างดีแลว้ ทัง้นี ้ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิจะจดัใหม้ีการเก็บรกัษาสาํเนา
ขอ้กาํหนดสิทธิไว ้ณ สาํนักงานใหญ่ของผูอ้อกใบสาํคัญแสดงสิทธิเพื่อใหผู้ถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสาํเนา
ขอ้กาํหนดสิทธิและสญัญาต่าง ๆ ไดใ้นวนัและเวลาทาํการของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

 
ค ำจ ำกดัควำม  
คาํและขอ้ความตา่ง ๆ ที่ใชอ้ยูใ่นขอ้กาํหนดสิทธิ ใหม้ีความหมายดงัต่อไปนี ้ 
ขอ้กาํหนดสิทธิแหง่ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

หมายถึง ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและ 
ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท บางกอกชีท
เม็ททัล จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 ที่จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามัญเดิม
ของบรษิัทในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดง
สิทธิ (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ” หรือ “BM-W2”) (รวมถึงที่มีการ แกไ้ข
เพิ่มเติม) 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท บางกอกชีทเม็ททลั 
จาํกัด (มหาชน) ที่จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ชนิด 
ระบชุื่อผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ใบที่ออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด 
เพื่ อใช้แทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัท 
บางกอกชีทเม็ททลั จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 

บรษิัท หรือ ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง บรษิัท บางกอกชีทเม็ททลั จาํกดั (มหาชน) 
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท และใหร้วมถึง 

ผูถื้อใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท 
วนัทาํการ หรือ 
วนัทาํการของบรษิัท 

หมายถึง วนัที่บริษัทเปิดทาํการตามปกติ และไม่ใช่วนัเสารห์รืออาทิตย ์หรือ 
วันอื่นใดที่บริษัทได้ประกาศโดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาด 
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) ให้เป็นวันหยุด 
ของบรษิัท 

ประกาศ ทจ.34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ 
ที่ออกใหม่และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ (รวมทัง้
ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือใชแ้ทนในอนาคต) 

สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ หมายถึง บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดง สิทธิ หมายถึง 25 มิถนุายน 2564 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ   หมายถึง วันที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดง 

สิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษิัทได ้ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.1 ของ
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ระยะเวลาการแจง้ความ 
จาํนงในการใชสิ้ทธิ   

หมายถึง ระยะเวลาที่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซือ้ 
หุ้นสามัญของบริษัทสามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิตาม 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.2 ของขอ้กาํหนดสิทธิ 

 
1.  รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 หรือ BM-W2 จาํนวนไม่เกิน 146,666,708 หน่วย 
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท โดยมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายดงัต่อไปนี ้ 
 

1.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บรษิัท บางกอกชีทเม็ททลั จาํกดั (มหาชน) 
ที่อยู่ผูเ้สนอขาย : 149  หมู่ 6  ถ.สขุสวสัดิ์  ตาํบลบางจาก 

อาํเภอพระปะแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ  10130 
โทรศพัท ์02-817-5555-7 02-817-5440-2 
โทรสาร  02-817-5432 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท บางกอกชีทเม็ททลั 
จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที่1 ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิม ของบรษิัท
ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญ แสดงสิทธิ 
(“ใบสาํคญัแสดงสิทธิครัง้ที่1” หรือ “BM-W2”) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
และโอนเปล่ียนมือได ้

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 146,666,708 หน่วย (หน่ึงร้อยส่ีสิบหกลา้นหกแสนหกหม่ืนเจ็ด
ร้อยแปดหน่วย) 

จาํนวนหุน้สามญัที่สาํรองเพื่อ 
รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั 
แสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 146,666,708 หุน้ (มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) คิด เป็น
รอ้ยละ 33.33 ของจํานวนหุ้นที่จ ําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท 
จาํนวน 440,000,125 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 

วิธีการเสนอขาย   : เป็นการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามัญเดิมของบริษัทในอตัราส่วน 3 หุน้
สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษ ให้ปัด
เศษทิง้) 
ทั้งนี ้บริษัทกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มี สิท ธิได้รับ 
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้ ในวันที่  28 พฤษภาคม 
2564 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ  25 มิถนุายน 2564 
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อตัราการใชสิ้ทธิ   : ใบสาํคญั แสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญั ใหม่ (อาจเปล่ียนแปลง
ภายหลงัตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ)  

ราคาการใชสิ้ทธิ : ราคาการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิจะเท่ากบั 1.00 บาทต่อ หุน้ 
(มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) (อาจเปล่ียนแปลงภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรบัสิทธิ) 

ระยะเวลาและกาํหนดการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้
4 ครัง้ ทั้งนี ้กาํหนดการใช้สิทธิใน 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสาํคัญ
แสดงสิทธิซึ่งคือวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยครัง้ที่ 1 จะใชสิ้ทธิใน
วันที่  24 ธันวาคม 2564 ครัง้ที่  2 จะใช้สิทธิในวันที่  24 มิถุนายน 
2565 ครัง้ที่ 3 จะใชสิ้ทธิในวนัที่ 24 ธันวาคม 2565 ครัง้สดุทา้ย จะ
ใชสิ้ทธิในวนัที่ 24 มิถุนายน 2566 (ในกรณีที่วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ
ตรงกับวันหยุดทาํการ ใหเ้ล่ือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิดังกล่าว เป็น
วนัทาํการสดุทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้ดงักล่าว) 

วนัสิน้สดุอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 24 มิถนุายน 2566 
นายทะเบยีนใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะนาํใบสาํคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้น
สามญัของบรษิัทฯ มีการซือ้ขายอยู่) 

ตลาดรองของหุน้สามญัที่เกดิจากการใชสิ้ทธิ : บรษิัทจะนาํหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาด
หลกัทรพัยท์ี่หุน้สามญัของบรษิัทฯ มีการซือ้ขายอยู่) 

วิธีและเงื่อนไขการใชสิ้ทธิ : เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2 
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ : 1. หุน้สามญัที่ออกตามการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้

นี ้จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกบัหุน้สามญัของบรษิัทท่ีออกไป 
ก่อนหนา้นีท้กุประการ 

  2.  นอกจากหุน้สามญัจาํนวน 146,666,708 หุน้ (มลูค่าที่ตราไว ้หุน้
ละ 0.50 บาท) ที่ไดจ้ัดสรรไว้รองรบัการใช้สิทธิของใบสาํคัญ 
แสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทอาจจะตอ้งเพิ่มทุนขึน้อีก 
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ ์
ตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิตามที่กาํหนดไว ้
ในขอ้กาํหนดสิทธิ 

  3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขาย 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
เนื่องจากเป็นการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิตาม
สดัส่วนการถือหุน้ ดงันัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ณ วันที่
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  อย่างไรก็ตาม หากมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้
ครบถว้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิม
ทัง้จาํนวน  จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิม ดงันี ้

  1) การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 
     ในกรณีที่มีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้ครบถว้นตามใบสาํคัญแสดง สิทธิ
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โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทัง้จาํนวน จะทาํใหส้ดัส่วนการถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับรอ้ยละ 25.00  ซึ่งการคํานวณมี
รายละเอียด ดงันี ้

  การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ 
  =  .                  จาํนวนหุน้รองรบัท่ีออกในครัง้นี ้                 .     
       จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้รองรบัท่ีออกในครัง้นี ้
  =                    146,666,708 หุน้                  .     
          440,000,125 หุน้ + 146,666,708 หุน้ 
  =   25.00 % 
   
  2)  การลดลงของราคา (Price Dilution) 

หากมีการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิBM-W2  และผู้
ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจาํนวน ราคาหุน้ของบริษัทจะไดร้บัผลกระทบ
ดา้นราคาประมาณ รอ้ยละ 19.83 เนื่องจากการใชสิ้ทธิตามใบแสดง
สิทธิที่  1 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ต ํ่ากว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
(“ราคาตลาด”) ซึ่งเท่ากับที่  4.83 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาตลาดถัว
เฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทาํการติดต่อกันก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2564 (ระหว่างวันที่  21 เมษายน ถึงวันที่  13 พฤษภาคม 2564 
(ขอ้มลูจากตลาดหลกัทรพัย)์ 

 
  3.  การลดลงของกาํไรต่อหุน้ (Earnings Per Share Dilution : EPS 

Dilution) 
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสาํคัญแสดงสิทธิทั้ง
จํานวน 146,666,708 หน่วย จะมีผลกระทบต่อกําไรต่อหุ้น (EPS 
Dilution) ลดลงเท่ากบัรอ้ยละ  25.00   
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1.2  กำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใช้สิทธิ  
 1.2.1  วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ  
 ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิได ้4 ครัง้ ทั้งนีก้าํหนดการใชสิ้ทธิใน 2 ปี นับ
จากวนัที่ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ่งคือวนัที่ 25 มิถนุายน 2564 โดยครัง้ที่ 1 จะใชสิ้ทธิในวนัท่ี 24 ธันวาคม 2564 ครัง้ที่ 2 
จะใชสิ้ทธิในวนัที่ 24 มิถุนายน 2565 ครัง้ที่ 3 จะใชสิ้ทธิในวนัท่ี 24 ธันวาคม 2565 และ ครัง้สดุทา้ย จะใชสิ้ทธิในวนัท่ี 24 
มิถุนายน 2566 (ในกรณีที่วนักาํหนดการใชสิ้ทธิตรงกับวนัหยุดทาํการ ใหเ้ล่ือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว เป็นวนัทาํ
การสดุทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้ดงักล่าว) 

 ทัง้นี ้ในกรณีที่วนักาํหนดการใชสิ้ทธิตรงกับวนัหยุดทาํการ ใหเ้ล่ือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว เป็นวนั
ทาํการสดุทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้ดงักล่าว 

1.2.2 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  
 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัท จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ

ซือ้หุน้สามญัของบรษิัทตามวิธีที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2.5 โดยมีระยะเวลาแจง้ความจาํนงใน การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัท 
ดงันี ้ 

 -  กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิกำรซือ้หุ้นสำมัญ  
  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษิัท จะตอ้งแจง้ความจาํนงใน

การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการ ภายใน 5 วนั
ก่อนวันกาํหนดการใชสิ้ทธิ  สาํหรบัการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ยผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในการซือ้หุ้น
สามญัของบรษิัท จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 
15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวันกาํหนดการใชสิ้ทธิ ในกรณีที่วันกาํหนดการใชสิ้ทธิตรงกับวันหยุดทาํการ ให้
เล่ือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว เป็นวนัทาํการสดุทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ ดงักล่าว  

  ทัง้นี ้การแจง้ข่าวเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ และระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิ บริษัทจะแจง้รายละเอียดดงักล่าวอย่างนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในแต่ละ
ครัง้ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์(ระบบ SET Link) สาํหรบัการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย บรษิัทจะส่งจดหมาย
ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิครัง้สดุทา้ย ภายใน 21 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ และตลาดหลกัทรพัยจ์ะทาํ
การขึน้เครื่องหมายหา้มการซือ้ขาย (SP) ล่วงหนา้ 2 วนัทาํการของตลาดหลักทรพัยก์่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในกรณีที่วนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุของตลาดหลกัทรพัย ์ ใหเ้ล่ือนเป็นวนั
ทาํการก่อนหน้า  และในกรณีที่วันกาํหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทาํการของบริษัท ให้เล่ือนวันกาํหนดการใช้สิทธิ
ดงักล่าว เป็นวนัทาํการสดุทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว  ทัง้นี ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะถกูพกัการซือ้ขายตัง้แต่
วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย SP จนถึงวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ  

1.2.3  นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  
 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง   
 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
 โทรศพัท ์02 009-9000 โทรสาร  02 009-9991  
 Website: www.set.or.th/TSD  
 

http://www.set.or.th/TSD
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 นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิจะรบัผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมดุทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ย ชื่อและนามสกุล สญัชาติและที่อยู่ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิและรายละเอียดอื่น ๆ  ที่
บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั จะกาํหนด  ในกรณีขอ้มลูไม่ตรงกนั จะถือว่าขอ้มลูที่ปรากฏอยู่ในสมดุ
ทะเบียนผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ดงันัน้ ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิมีหนา้ที่ในการแจง้ขอเปล่ียนแปลง 
หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดใน รายละเอียดในการลงบนัทึกสมดุทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปล่ียนแปลง ดังกล่าว
ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวผ่านทางข่าวตลาดหลักทรพัย ์โดยไม่ชกัชา้ และแจง้ให้
สาํนกังาน  ก.ล.ต.  ทราบภายใน  15  วนั  รวมทัง้บริษัทจะดาํเนินการจดัส่งหนงัสือแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหก้ับผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย  

1.2.4  สถำนทีต่ิดต่อในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ  
 บรษิัท บางกอกชีทเม็ททลั จาํกดั (มหาชน) 

เลขที่ 149  หมู่ 6  ถ.สขุสวสัดิ์  ต.บางจาก   
อ.พระประแดง  จ.สมทุรปราการ  10130 

 ฝ่ายบญัชีการเงิน โทรศพัท ์02-817-5555-7 ต่อ 422,  412 

 ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทมีการเปล่ียนแปลงสถานที่ติดต่อในการใชสิ้ทธิ บริษัทจะแจง้รายละเอียดใหก้ับผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยต์่อไป  

 
1.2.5 วิธีกำรใช้สิทธิ  
 (1) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรบัแบบแสดงความจาํนง

การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัไดท้ี่บรษิัท หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบรษิัท (www.bmplc.co.th)  ในระหว่างระยะเวลาแจง้
ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ  ตามที่ระบใุนขอ้ 1.2.2  และนาํส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามแบบ
ที่ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด ที่ระบวุ่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้มีสิทธิตามจาํนวนที่ระบอุยู่ใน ใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามญั โดยในกรณีของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่อยู่ในระบบใบหุน้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชใ้บสาํคญัแสดง
สิทธิเป็นหลกัฐานในการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิไดท้นัที  

 ในกรณีที่ใบสาํคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scriptless System) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ ตอ้งการ
ใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด  โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรพัยท์ี่ทาํหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรพัย ์ (Broker)    
ของตน  และบริษัทหลักทรพัยด์งักล่าวจะดาํเนินการแจง้กับบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (“TSD” 
หรือ “ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย”์) เพื่อขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรบันาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการซือ้หุน้ที่จะยื่นกับ
บรษิัท เพื่อดาํเนินการใชสิ้ทธิต่อไป  

 (2)  ชาํระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญ ภายในระยะเวลาที่กาํหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ โดยวิธีหน่ึงวิธีใด ดงันี ้

 (2.1) กรณีชาํระดว้ยการโอนเงินสดเขา้บญัชี 
  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตอ้งชาํระเงินค่าหุน้สามญัครัง้เดียวเต็มจาํนวนตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิที่

ระบไุวใ้นใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ โดยการโอน
เงินเขา้บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จาํกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 355-2-
56114-4 ประเภทบญัชีออมทรพัย ์ธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกัด (มหาชน) สาขาบางครุ พระประแดง 

http://www.bmplc.co.th/


7 

เท่านัน้ โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารขา้งตน้ ตอ้งระบุชื่อ นามสกุล และ
หมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อไดไ้วใ้นใบนาํฝาก/โอนเงิน  ทั้งนีก้ารชาํระเงินจะตอ้งเสร็จสิน้
ภายในระยะเวลาแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.2 

 (2.2)  กรณีชาํระดว้ยการนาํเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ตั๋ วแลกเงินธนาคาร หรือคาํสั่งจ่ายเงิน ท่ีสามารถเรียกเก็บ
ไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร และสมทุรปราการ โดยลงวนัท่ีจองซือ้และ ตอ้งส่งมอบถึงบรษิัท ภายใน 
11.00 น. ของวันทาํการ 2 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อม สั่ง จ่าย “บริษัท บางกอกชีท
เม็ททลั จาํกดั (มหาชน)” โดยเขียน ชื่อ นามสกลุ ท่ีอยู่ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ติดต่อไวด้า้นหลงั 

  ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทสำมำรถเรียกเก็บเงิน จ ำนวน
ดังกล่ำวได้แล้วเท่ำน้ัน  หำกเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มิได้เกิดจำกบริษัท  ให้ถือว่ำผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิดังกล่ำว  และบริษัทตกลงให้ถือเป็นกำร
ยกเลิกกำรขอใช้สิทธิในคร้ังน้ันๆ 

หมำยเหตุ : ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญจะตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทางภาษี
และ/หรืออากรแสตมป์ ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรษัฎากรว่าด้วยอากรแสตมป์ หรือขอ้บังคับหรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง หรือบงัคบัใชใ้นการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี)  

 (3)  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมด หรือบางส่วนก็ได ้ โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญั 
แสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจง้ความจาํนงในการใช ้
สิทธิ  และจะตอ้งปฏิบตัิใหถู้กตอ้งตามขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใชบ้งัคบัเก่ียวกับการใชสิ้ทธิ 
จองซือ้หุน้สามญัโดยดาํเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หแ้ก่บรษิัทตามสถานที่ที่ระบใุนขอ้ 1.2.4 

 (3.1)  แบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญที่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน  และครบถว้น
แลว้ทกุรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ   

 (3.2)  ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ระบุว่าผูถื้อนัน้มีสิทธิในใบสาํคญั แสดงสิทธิ
ตามจาํนวนที่ระบอุยู่ในแบบแสดงจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั โดย  

  (ก)  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัรา
การใชสิ้ทธิเท่ากับใบสาํคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุน้สามญั เวน้แต่จะมีการปรบัสิทธิ
ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 4 และ  

  (ข)  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัไม่ตํ่ากว่า 100 หุน้  หรือทวีคณูของ 
100 หุ้น ยกเว้นกรณีที่ใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเศษ   อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ถือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ที่มีสิทธิในการซือ้หุน้สามญัตํ่ากว่า 100 หุน้ จะตอ้งใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้
สามญัในครัง้เดียวทัง้จาํนวน 

 (3.3)  หลกัฐานการชาํระเงิน  
 (3.4)  หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ  

  (ก.)  บคุคลสญัชาติไทย :  
  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ/สาํเนาบตัรพนกังาน รฐัวิสาหกิจที่ยงั

ไม่หมดอายุ (ในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล ซึ่งทาํให้ชื่อ หรือนามสกุลไม่ตรงกับใบสาํคัญแสดงสิทธิ ให้แนบ
เอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปล่ียนชื่อหรือนามสกลุ เป็นตน้) พรอ้มลงลายมือ
ชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

 (ข.)  บคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย :  
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  สาํเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
 (ค.)  นิติบคุคลในประเทศ :   

• สาํเนาหนงัสือรบัรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัใชสิ้ทธิ
ในครัง้นั้น ๆ พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผู้มี อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ๆ พรอ้ม
ประทบัตราสาํคญัของนิติ บคุคล (ถา้มี) 

• เอกสารหลกัฐานของผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อตาม (ก.) หรือ (ข.) พรอ้ม รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
(ยกเว้นกรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ บริษัทผู้ฝาก
หลักทรพัยก์ับบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เป็นผูโ้อน/ผู้รบัโอน ไม่
ตอ้งส่ง หลกัฐานดงักล่าว)  

 (ง.)  นิติบคุคลต่างประเทศ :  
• สาํเนาหนังสือสาํคัญการจดัตัง้บริษัท หนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบั และหนังสือรบัรองที่

ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัใชสิ้ทธิ ซึ่งรบัรองโดย Notary Public พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
• เอกสารหลกัฐานของผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อตาม (ก.) หรือ (ข.) พรอ้ม รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 (จ)  คสัโตเดียน (Custodian):  
• สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนรบัรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ โดย

มีอายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัท่ียื่นใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั  พรอ้มหนงัสือ
แต่งตัง้คสัโตเดียน  หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) 

• เอกสารหลกัฐานของผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อตาม (ก.) หรือ (ข.)  พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ทัง้นี ้หำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมทีก่ล่ำว ข้ำงต้น บริษัทขอสงวน
สิทธิทีจ่ะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธไิม่ประสงคจ์ะใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ันๆ  อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทสำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ตำม
ควำมเหมำะสม  

 (4) จาํนวนหุน้สามญัที่จะออกเมื่อมีการใชสิ้ทธิ  จะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิซึ่งผูถื้อ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิไดช้าํระตามที่กล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิในขณะที่มีการใชสิ้ทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุน้
สามญัเป็นจาํนวนเต็มไม่เกินจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิคูณดว้ย อตัราการใชสิ้ทธิ หากมีการปรบัราคาการใช้
สิทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิแลว้ ทาํใหม้ีเศษเหลืออยู่จากการคาํนวณดงักล่าว บรษิัทจะไมน่าํเศษดงักล่าวมาคิดคาํนวณ 
และจะชาํระเงินที่เหลือจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนั กาํหนดการใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บรษิัทกาํหนด โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/ หรือค่าเสียหายอื่นใด  ทัง้นีใ้นกรณีที่ตอ้ง
มีการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิตามเกณฑก์ารปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรบั
สิทธิ และมีเศษของจาํนวนหุน้สามญัที่จะไดร้บัจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

 (5) การคาํนวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะไม่มีการเปล่ียนแปลงซึ่งทาํให้
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิลดลง  เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ และจะใชร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่หลัง
การเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตาํแหน่ง) คูณกับจาํนวนหุน้สามญั(จาํนวน หุน้สามัญคาํนวณไดจ้ากอัตราการใชสิ้ทธิใหม่ 
คณูกับจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่แสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิ  เมื่อคาํนวณไดจ้าํนวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้  ใหต้ดัเศษ
ของหุน้นัน้ทิง้) 

 (6) หากบรษิัทไดร้บัเอกสารแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.2.5 (3) ไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง หรือ
ตรวจสอบไดว้่าข้อความที่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจง้ความจาํนงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญนั้นครบถว้น
หรือไม่ถูกตอ้ง หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรษัฎากร ข้อบังคับ หรือ
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กฎหมายต่าง ๆ   ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งทาํการแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาแจง้ความจาํนง
ในการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ มิฉะนัน้แลว้ บรษิัทจะถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช ้
สิทธิ  และบริษัทจะจัดส่งใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิ และเงินที่ไดร้บัไวค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญ
แสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ  และใหถื้อว่า ใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้สิน้สภาพลงและหมดสิทธิที่จะ
ซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกตอ่ไป  ซึ่งบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่
ว่ากรณีใดก็ตาม 

 (7) ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ  ชาํระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมีการชาํระเงินเกิน
จาํนวนในการใชสิ้ทธิ บรษิัทสงวนสิทธิที่จะดาํเนินการประการใดประการหน่ึงต่อไปนี ้ตามที่บรษิัทเห็นสมควร 

 (7.1)  ถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิมีจาํนวนเท่ากบั (ก) จาํนวนหุน้สามญัที่พึงจะไดร้บัตามสิทธิ 
หรือ (ข) จาํนวนหุน้สามญัที่พึงไดร้บัตามจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิซึ่งบรษิัทไดร้บัชาํระไวจ้รงิตามราคาการใชสิ้ทธิและอตัรา
การใชสิ้ทธิในขณะนัน้  แลว้แต่จาํนวนใดจะนอ้ยกว่า หรือ  

 (7.2) ให้ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิชาํระเงินเพิ่มเติมตามจาํนวนที่ประสงคจ์ะใช้สิทธิให้ครบถว้นภายใน
ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ  หากบริษัทไม่ไดร้บัเงินครบตามจาํนวนการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว
ใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญในครัง้นัน้เฉพาะส่วนที่ผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิชาํระจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น  และใหถื้อว่าใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้สิน้สภาพลงและหมดสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามัญตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป  ซึ่งบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่า 
กรณีใดก็ตาม  

 ในกรณีตามขอ้ (7.1) หรือ (7.2) หากมีกรณีตอ้งส่งเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะส่งเงินที่
ไดร้บัไวค้ืนใหแ้ก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวัน กาํหนดการใชสิ้ทธิ  ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัท
กาํหนด โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด  อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากไดม้ีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือ 
จากการใชสิ้ทธิหรือเงินที่ไดร้บัไวโ้ดยไม่มีการใชสิ้ทธิหรือไม่สามารถใชสิ้ทธิ  โดยไดส่้งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่
ระบุไวใ้นใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้  ใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินคืนแลว้โดยชอบ และ
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป  

 (8) เมื่อผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญไดป้ฏิบัติตามเงื่อนไขการแจง้ความ
จาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั กล่าวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบสาํคัญแสดงสิทธิแบบแสดงความจาํนง การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญ 
และชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณต์ามเงื่อนไขแลว้  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิก
ถอนการใชสิ้ทธิได ้ เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือจากบรษิัท 

 (9) ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นจาํนวนหน่วยมากกว่าจาํนวน
หน่วยที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ  บรษิัทจะส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิใบใหม่ที่มีจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืน
ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธินัน้ ๆ และ จะทาํการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิใบเก่า 

 (10) เมื่อพน้กาํหนดวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยแลว้  แต่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขของ
การใช้สิทธิที่กาํหนดไว้อย่างครบถ้วน  ให้ถือว่าใบสาํคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ  และผู้ถือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอ้ีก 

 (11) ในกรณีที่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยหรือไม่ใช่นิติบุคคลในประเทศ จะ
สามารถใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดก้็ต่อเมื่อการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญันัน้ไม่ทาํใหข้ดัต่อขอ้บงัคบั
ของบรษิัทเก่ียวกบัสิทธิการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ที่มิใช่สญัชาติไทย ตามที่ระบใุนขอ้ 9  ขอ้จาํกดัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 (12) บรษิัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชาํระแลว้ของบรษิัทต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจาํนวนหุน้
สามญัที่ออกใหม่สาํหรบัการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ  และบรษิัทไดร้บัชาํระค่าหุน้
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ครบตามจาํนวนที่มีการใชสิ้ทธิแลว้  นอกจากนี ้บรษิัทจะดาํเนินการจดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ไดใ้ชสิ้ทธินัน้เขา้
เป็นผูถื้อหุน้สามญัของบรษิัทในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้สามญัที่คาํนวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิ 

 (13) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สาํรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ  บริษัทจะดาํเนินการชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้ อย่างไรก็ตาม บรษิัทจะไม่ชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดเ้นื่องจากการถูกจาํกัดสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บริษัท ไม่ว่าหุน้สามญัที่สาํรองไวจ้ะมีจาํนวนเพียงพอหรือไม่ก็ตาม เช่น ในกรณีของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิต่างดา้วที่ไม่
สามารถใชสิ้ทธิเพราะถกูจาํกดัสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท เป็นตน้ 

 (14) ใบสาํคญัแสดงสิทธินีไ้ม่มีขอ้กาํหนดใหบ้รษิัทเรียกใหใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลาที่กาํหนด 
 (15)  ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯหรือบุคคลที่ไดร้บั

มอบหมายจากบุคคลดังกล่าวเป็นผูพ้ิจารณาขอ้กาํหนด  เงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่นๆ  หรือเหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิทั้งดา้นราคาและอัตราการใชสิ้ทธิตามวิธีการคาํนวณที่เหมาะสมเมื่อมีเหตุการณ์
ตามที่ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที่เก่ียวขอ้งกาํหนด ทัง้นี ้หากมีกรณีที่จาํเป็นตอ้งขอมติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้  
คณะกรรมการบรษิัทจะนาํเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามกฎระเบียบต่อไป 

2.  กำรจัดสรรและกำรส่งมอบ 
2.1 วิธีกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 บริษัทจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิตามวัน

กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ (Record Date)  วันที่  28 พฤษภาคม 2564 ใน
อตัราส่วน 3 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมลูค่า (ในกรณีที่มีเศษใหปั้ดเศษทิง้)  

2.2 วิธีกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
 บริษัทจะดาํเนินการแต่งตัง้ใหศู้นยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เป็นนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ และบริษัทจะ

ดาํเนินการส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิตามวนั กาํหนดรายชื่อ
ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ (Record Date) วนัที่ 28 พฤษภาคม 2564 ในอตัราส่วน 3 หุน้สามญั
เดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษใหปั้ดเศษทิง้) ดงัรายละเอียดดงันี ้ 

2.2.1  กรณีทีผู้่ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพยก์ับบริษัทหลักทรัพยห์รือศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์ 
 นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิของบริษัท คือ ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะทาํการส่งมอบใบสาํคญัแสดง

สิทธิตามจาํนวนที่ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบใุนสมดุ
ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัท ณ วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ ไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ (Record Date) วนัที่ 
28 พฤษภาคม 2564 โดยเร็ว ในกรณีนีผู้ ้ที่ไดร้บัการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรในตลาด
หลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบสาํคญัแสดงสิทธิและตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหใ้บสาํคญัแสดงสิทธิทาํการซือ้ขายไดใ้น
ตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งอาจไดร้บัใบสาํคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษัทไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ทาํการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์  

2.2.2 กรณีทีผู้่ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพยก์ับบริษัทหลักทรัพยห์รือศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์
 นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิของบรษิัท คือ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะดาํเนินการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ฝากไวก้ับ “บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อผูฝ้าก” และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชี
จาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรพัยน์ั้นฝากใบสาํคัญแสดงสิทธิอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรพัยน์ั้นก็จะ
บนัทึกยอดบญัชีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ผูไ้ดร้บัการจดัสรรฝากไว ้และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรร
โดยเร็ว ในกรณีนีผู้ท้ี่ไดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจัดสรรในตลาดหลักทรพัยไ์ดท้นัทีที่
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ตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาตใหใ้บสาํคญัแสดงสิทธิของบรษิัททาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้ชื่อของผูถื้อหุน้ที่ไดร้บั
การจดัสรรจะตอ้งตรงกบัชื่อเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูไ้ดร้บัการจดัสรรประสงคท์ี่จะฝากใบสาํคญัแสดงสิทธิไวใ้น
บญัชีของบรษิัทหลกัทรพัยด์งักล่าว มิฉะนัน้ แลว้ บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะดาํเนินการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บั
การจดัสรรตามขอ้ (2.2.1) แทน  

2.2.3 กรณีทีผู้่ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพยก์ับศูนยรั์บฝำกหลักทรัพยส์มำชิกเลขที ่600   
นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษัท คือ ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะดาํเนินการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิที่

ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ตามจาํนวนที่ไดร้บัจดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากใหผู้จ้องซือ้โดยเร็ว หาก
ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิตอ้งการขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะตอ้งถอนใบสาํคญัแสดง
สิทธิออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรพัย์สมาชิกเลขที่ 600 โดยต้องติดต่อที่ศูนยร์บัฝากหลักทรัพย ์หรือ บริษัท
หลกัทรพัย ์ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการตามอตัราที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และ/หรือตามที่บรษิัทหลกัทรพัย์
นัน้ ๆ กาํหนด ทัง้นี ้การถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ฝากไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 จะตอ้งใช้
ระยะเวลาหนึ่งในการดาํเนินการ  ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรพัย์
ไดท้นัที่เมื่อตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหใ้บสาํคญัแสดงสิทธิของบริษัททาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์และผูถื้อหุน้ที่
ไดร้บัการจดัสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิไดด้าํเนินการถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์ามาชิกเลขที่ 
600 ดงักล่าวแลว้  

 
3.  กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

บรษิัทจะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดงันี ้ 
3.1  กำรค ำนวณค่ำเสียหำยบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผูถื้อใบสาํคัญ

แสดงสิทธิไดม้าแสดงความจาํนงที่จะใชสิ้ทธิไดป้ฏิบตัิถกูตอ้งครบถว้นตามเงื่อนไขที่กาํหนดไว ้ และบรษิัทไม่สามารถจดัให้
มีหุน้สามัญเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิไดอ้ย่างครบถว้น  โดยค่าเสียหายที่บรษิัทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ สามารถคาํนวณไดด้งันี ้ 

 ค่าเสียหายต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B X [MP – EP]  
 โดยที่  
 B    คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ ไม่สามารถจัดให้มี  และ/หรือเพิ่มขึ ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่

เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ ต่อ 1 หน่วย  
 MP  คือ  ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัท ซึ่งคาํนวณจากมลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัของ

บรษิัททัง้หมดหารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัของบริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นระหว่างระยะเวลา 5 วนัทาํ
การ (วนัที่เปิดทาํการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ ติดต่อกันก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นั้น ซึ่งผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิไดแ้จง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ  

 EP  คือ  ราคาการใช้สิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ เปล่ียนแปลงแลว้ตาม
เงื่อนไขการปรบัสิทธิ  

ทั้งนี ้ ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยที่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญ แต่ไม่สามารถจองซือ้ได ้
เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุน้ของคนที่มิใช่สัญชาติไทยในขณะนัน้เกินกว่ารอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิัทตามที่ระบไุวใ้นขอ้จาํกดัการโอนหุน้สามญั บรษิัทจะไม่ชดใชค้่าเสียหาย หรือดาํเนินการอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่มิใช่ สญัชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหาย หรือ
เรียกรอ้งใหบ้รษิัทชดใชใ้ด ๆ ทัง้สิน้  
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3.2  วิธีกำรกำรชดใช้ค่ำเสียหำย  
 บริษัทจะชาํระใหเ้ป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะและจะจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 30 วนั นับ 

จากวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ทั้งนี ้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหาย ดังกล่าวทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนแบบจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัโดยถกูตอ้งแลว้ใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ไดร้บัคืนเงินค่าเสียหายแลว้โดยชอบและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป  

 
4.  เงือ่นไขกำรปรับสิทธิ 

บรษิัทจะดาํเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัตลอดอายุของใบสาํคญัแสดง
สิทธิ  เมื่อเกิดเหตุการณห์นึ่งดงัต่อไปนี ้ ทัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ไม่ใหน้อ้ยไปกว่าเดิม ดงันี ้ 

4.1  เม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำทีต่รำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทอันเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุ้นสำมัญทีไ่ด้ออกแล้วของบริษัทฯ    

 ราคาใชสิ้ทธิและอัตราใชสิ้ทธิจะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไวม้ีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่
ขอ้มลูส่ืออิเล็กทรอนิคสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 (ก)  ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
  Price 1 =   Price 0 x Par 1 
         Par 0 
    (ข) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
  Ratio 1  = Ratio 0 x Par 0  

         Par1 
 โดย 
 Price 1   คือ   ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
 Price 0 คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
 Ratio 1  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
 Ratio 0  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Par 1   คือ  มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง  
 Par 0   คือ  มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง  

 
4.2  เม่ือบริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน

วงจ ำกัด ในรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญทีอ่อกใหม่ค ำนวณได้ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญของบริษัท   

 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะ 
ไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ขึน้เครื่องหมาย XR ) กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
(Right Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 
และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด แลว้แต่กรณี โดย “ราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามัญที่ออกใหม่” 
คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทัง้สิน้ที่บรษิทัจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัหกัดว้ยคา่ใชจ้า่ยที่เกิดจากการออกหลกัทรพัย์
นัน้ (ถา้มี) หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ทัง้หมด  
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 “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัท” กาํหนดไวเ้ท่ากบั “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัต่อหุน้ของหุน้
สามัญของบริษัท” โดยที่ “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนักต่อหุน้ของหุน้สามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซือ้ขายหุ้น
สามญัทัง้หมดของบรษิัท หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัของบรษิัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นระยะเวลา 7 วนั
ทาํการ ( วนัที่เปิดทาํการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย ์) ติดต่อกนัก่อนวนัที่ใชใ้นการคาํนวณ   

 “วนัที่ใชใ้นการคาํนวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ 
(วนัแรกที่ขึน้เครื่องหมาย XR) สาํหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการ
เสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่สาํหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/ หรือกรณีที่เป็นการเสนอขาย
ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี  

 ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท” เนื่องจากหุน้สามญัไม่มีการซือ้ขายใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บรษิัทจะดาํเนินการกาํหนดราคายตุิธรรมเพื่อใชใ้นการคาํนวณแทน  

 อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุน้สามญัพรอ้มกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใตเ้งื่อนไขที่ตอ้งจองซือ้ 
ดว้ยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคาํนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขาย
ดงักล่าวไม่อยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกนัใหน้าํเฉพาะราคาเสนอขายที่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้
ของหุน้สามญัของบรษิัท มาคาํนวณการเปล่ียนแปลงเท่านัน้  

 (ก)  ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
 Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY]   
                           [ MP (A+ B)]  
 (ข)  อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
 Ratio 1 =   Ratio 0 x [ MP (A + B )] 
                    (A x MP) + BY]  

 โดย 
 Price 1   คือ   ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Price 0  คือ   ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 MP   คือ    ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท 
 A   คือ   จาํนวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกชาํระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อ

หุน้เพื่อสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรก ของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ กรณีเสนอ
ขายหุ้นสามัญ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ 
บคุคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

 B   คือ   จาํนวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ทัง้การเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ และ/หรือ เสนอ
ขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขาย ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั  

 BY  คือ จาํนวนเงินท่ีไดร้บัหกัดว้ยค่าใชจ้า่ย (ถา้ม)ี จากหุน้สามญัที่ออกใหม่ทัง้การเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอ
ขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั  
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4.3  เม่ือบริษัทเสนอขำยหลักทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทั่วไป และ/
หรือบุคคลในวงจ ำกดั โดยทีห่ลักทรัพยน้ั์นให้สิทธิแกผู้่ถือหลักทรัพยใ์นกำรใช้สทิธิแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็น
หุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ (เช่นหุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ) 
โดยที่รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ดังกล่ำวต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อ
หุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท   

 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมผีลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัไม่ได้
รบัสิทธิการจองซือ้หลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ขา้งตน้ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สามัญ หรือใหสิ้ทธิใน
การซือ้หุน้สามัญ (วนัแรกที่ขึน้เครื่องหมาย XW) สาํหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issues) และ/
หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิใน
การซือ้หุน้สามญั กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกัด 
แลว้แต่กรณี  

 “ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิ” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินที่บริษัทจะไดร้บัจาก
การขายหลกัทรพัยท์ี่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญั หกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่
เกิดจากการออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถา้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บัจากการแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใชสิ้ทธิซือ้
หุน้สามญันัน้ หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทัง้สิน้ที่ตอ้งออกใหม่เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธินัน้  

 “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามัญของบริษัท” ใหใ้ชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในขอ้ 4.2 
ขา้งตน้  

 (ก)  ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
  Price 1 =  Price 0 x [( A x MP ) + BY 

                                                [ MP ( A+ B)]  
 

(ข)  อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
 Ratio 1 =       Ratio 0 x [ MP ( A + B )]  
                              [( A x MP ) + BY ]  

 โดยที่ 
 Price 1   คือ   ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Price 0  คือ   ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 MP   คือ    ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท 
 A  คือ  จาํนวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกชาํระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ 
หรือ เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญั กรณีเสนอขายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรก ของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่
ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้น
สามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/ หรือ กรณีเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 
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  B   คือ  จาํนวนหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของ หลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่ใหสิ้ทธิ
ที่จะแปลงสภาพ หรือ เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ
ตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 
และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั  

 BY   คือ จาํนวนเงินที่ไดร้บัหักดว้ยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรพัยใ์ด ๆ ที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือ เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญั 
สาํหรบัการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป 
และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่บคุคล ในวงจาํกดั รวมกับเงินที่จะไดร้บัจากการใชสิ้ทธิ
แปลง สภาพหรือเปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั  

 
4.4  เม่ือบริษัทจำ่ยปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้สำมัญให้แก่ผู้ถือหุน้ของบริษทั  
 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะ

ไม่มีสิทธิรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ขึน้เครื่องหมาย XD)  
 (ก)  ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
  Price 1 =     Price 0 x A  
                                             [A + B] 
 (ข)  อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
  Ratio 1  =  Ratio 0 x [A + B]  
                                                    A 

 โดยที่ 
 Price 1   คือ   ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Price 0  คือ   ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 A   คือ จาํนวนหุน้สามญัที่ไดเ้รยีกชาํระเต็มมลูคา่แลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุน้สามญัเพื่อสิทธิในการรบัหุน้ปันผล  
 B   คือ จาํนวนหุน้สามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สามญัปันผล  
 

4.5   เม่ือบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 80 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ของ
บริษัทฯ (ตำมงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร) ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชใีดๆ ระหว่ำงอำยุใบส ำคัญ
แสดงสิทธิทีอ่อกในคร้ังนี ้ 

 สาํหรับการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี ้ การ
เปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรบัเงินปันผล 
(วนัแรกที่ขึน้เครื่องหมาย XD)  

 อัตรารอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคํานวณโดยนําเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ
ดาํเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารดว้ยกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
และเงินสาํรองตามกฎหมายของผลการดาํเนินงานของรอบระยะบญัชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดงักล่าว ให้
รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาํลงัในแต่ละรอบบญัชีดงักล่าวดว้ย  
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 (ก)  ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
  Price 1  =     Price 0 x [ MP – (D – R)]   
                        MP 
 (ข)  อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
  Ratio =       Ratio 0 x MP   
                 [MP – (D – R)]  

 โดยที่ 
 Price 1   คือ   ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Price 0  คือ   ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 MP  คือ  ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท  
 D   คือ  เงินปันผลต่อหุน้ที่จ่ายแก่ผูถื้อหุน้  
 R คือ เงินปันผลต่อหุน้ที่จ่ายในอตัรารอ้ยละ 80 โดยคาํนวณจากกาํไรสทุธิตามงบ

การเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและเงินสาํรองตาม
กฎหมายหารดว้ย จาํนวนหุน้ทัง้หมดที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล  

 ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท 
  คือ  ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท  
 ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท  
  คือ  มูลค่าการซือ้ขายหุน้สามัญทั้งหมดของบริษัท หารดว้ย จาํนวนหุ้นสามัญ

ของบริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย ์ในระยะเวลา 7 วนัทาํ
การ (วนัที่เปิดทาํ การซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ ติดต่อกันก่อนวนัที่ใชใ้น 
การคาํนวณ  

 วนัที่ใชใ้นการคาํนวณ คือ  วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ขึน้
เครื่องหมาย XD) 

  
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซือ้ขายใน

ช่วงเวลาดงักล่าว บรษิัทจะดาํเนินการกาํหนดราคายตุิธรรมเพื่อใชใ้นการคาํนวณแทน  
 
4.6  ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อันท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ 

โดยทีเ่หตกุำรณ ์ใด ๆ น้ันไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.5 บรษิัทจะพิจารณาเพื่อกาํหนดการเปล่ียนแปลงราคา
การใชสิ้ทธิและ/หรืออัตราการใชสิ้ทธิใหม่ (หรือปรบัจาํนวนหน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ แทนอัตราการใชสิ้ทธิ) อย่างเป็น
ธรรม โดยไม่ทาํใหสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม ทั้งนี ้ใหถื้อว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สดุโดยบรษิัท
จะแจง้ตลาดหลกัทรพัยแ์ละสาํนกังาน ก.ล.ต. ถึงรายละเอียดวิธีการคาํนวณและหตุผลที่ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ต่อตลาดหลักทรัพยใ์ห้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางข่าวตลาดหลักทรัพย ์(SET Link) โดยไม่ชักช้าในวันที่
เหตุการณ์เกิดขึน้หรือก่อนวันหรือภายใน 9.00 น. ของวันที่อัตราและราคาใช้สิทธิมีผลใชบ้ังคับ และแจง้ต่อสาํนักงาน 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับจากวนัที่มีเหตุใหต้อ้งดาํเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิ หรือผลการพิจารณาเป็นที่สุด 
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พรอ้มทัง้ปิดประกาศขอ้กาํหนดสิทธิที่ไดร้บัการแกไ้ข ณ ท่ีทาํการสาํนกังานใหญ่ และแจง้ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบ
ตามวิธีการในขอ้ 12.5 

4.7  กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.6 เป็น
อิสระต่อกนั สาํหรบัในกรณีที่เหตกุารณต์่าง ๆ  เกิดขึน้พรอ้มกนัใหค้าํนวณการเปล่ียนแปลงเรียงลาํดบั ดงันีค้ือ ขอ้ 4.1 → 
4.5 → 4.4 →4.2 → 4.3 → 4.6  โดยในแต่ละลาํดบัครัง้ที่คาํนวณการเปล่ียนแปลงใหค้งสภาพของราคาการใชสิ้ทธิ
และอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ตาํแหน่ง  

บริษัทจะดาํเนินการแจง้ผลการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 4.1 ถึงขอ้ 4.6 โดยบอก
ถึงรายละเอียดวิธีการคาํนวณและเหตผุลที่ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยใ์หผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ทราบผ่านทางข่าวตลาดหลกัทรพัย ์(SET Link) โดยไม่ชกัชา้ในวนัที่เหตกุารณเ์กิดขึน้หรือก่อนวนัหรือภายใน 9.00 น. ของ
วนัที่อตัราและราคาใชสิ้ทธิมีผลใชบ้งัคบั และแจง้ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัจากวนัที่ที่มีผลบงัคบัใชต้่อ
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ  

 
4.8  บริษัทจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรบัสิทธิตามเงื่อนไขการ

ปรบัสิทธิ  รวมทัง้จะไม่ขยายอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
 
4.9  บริษัทอำจท ำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับ

อัตรำกำรใช้สิทธิก็ได้ ทัง้นี ้หากบริษัทตอ้งออกหุน้รองรบัเพิ่มเติม บริษัทตอ้งยื่นมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่ อนุมตัิใหอ้อกหุน้
รองรบัการปรบัสิทธินัน้อย่างเพียงพอต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรบัสิทธิ จึงจะถือว่า บริษัทไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขาย
หุน้รองรบั  

4.10  ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่มีรำคำต ่ำกว่ำ
มูลค่ำทีต่รำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท (Par Value) บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะปรบัราคาใชสิ้ทธิใหม่ เท่ากบัมลูค่าที่ตรา
ไวข้องหุ้นสามัญของบริษัท สาํหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คาํนวณ ไดต้ามข้อ 4.1) ถึงข้อ 4.6) 
เช่นเดิม  

 
5.  สถำนภำพของใบส ำคัญแสดงสทิธทิีอ่ยู่ระหว่ำงวนัทีผู้่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

สถานภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวนัที่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดแ้สดงความจาํนงการใชสิ้ทธิ และ
วนัก่อนวนัที่กระทรวงพาณิชยจ์ะรบัจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้ อนัเนื่องมาจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดแ้สดงความจาํนงใชสิ้ทธิ  และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัที่
กระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทนุชาํระแลว้อนัเนื่องมาจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้แลว้  

ในกรณีที่บรษิัทมีการปรบัราคาใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิในช่วงที่บรษิัทยงัไม่ไดน้าํหุน้สามญัที่เกิดขึน้จาก
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ไดท้าํการใชสิ้ทธิแลว้จะ
ไดร้บัการปรบัสิทธิยอ้นหลงั โดยบรษิัทจะดาํเนินการออกหุน้สามญัใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุ
ตามจาํนวนที่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดร้บัหากราคาที่ไดป้รบัใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช ้โดยหุน้สามญัส่วนเพิ่มอาจ
ไดร้บัชา้กว่าหุน้สามญัที่ไดร้บัก่อนหนา้นีแ้ลว้ แต่ไม่เกิน 45 วนันบัจากวนัที่มีการปรบัสิทธิ  
 
6.  สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุน้สามญัที่ออกตามการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีจ้ะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุน้
สามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหนา้นีแ้ลว้  รวมทั้งสิทธิในการรบัเงินปันผลหรือประโยชนอ์ื่นใดที่บริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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ทัง้นี ้นบัแต่วนัที่กระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้และนายทะเบียนหุน้สามญัของบรษิัทไดจ้ดแจง้ชื่อผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท  หากบริษัทไดป้ระกาศวนักาํหนดใหสิ้ทธิในเงินปันผล 
หรือผลประโยชนอ์ื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัที่กระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทนุชาํระแลว้และนายทะเบยีนหุน้สามญั
ของบริษัทได้จดแจ้งชื่อผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทเรียบรอ้ยแล้ว  ผู้ถือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นนัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่มกีารปรบัสิทธิ  และบรษิัทตอ้งออกหุน้สามญัรองรบัเพิ่มเติม  บรษิัทจะดาํเนินการยื่นมติที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้ที่อนมุตัิใหอ้อกหุน้สามญัรองรบัเพิ่มเติมตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. โดยเรว็  
 
7.  รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

ลักษณะส ำคัญของหุน้  
จํานวนหุ้นสามัญ ที่ อ อก ใหม่ เพื่ อ รองรับ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย ครัง้ที่ 
2 (BM-W2) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ของบรษิัท 

: ไม่ เกิน  146,666,708 หุ้น  คิ ด เป็ นร้อยละ 100 ขอ ง 
ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น 
เดิมของบรษิัทในครัง้นี ้

มลูค่าที่ตราไว ้ : หุน้ละ 0.50 บาท 
ราคาการใชสิ้ทธิ  : 1.00 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ 

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปรบัสิทธิ 
เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรพัยท์ี่หุ้น

สามญัของบริษัทฯ มีการซือ้ขายอยู่) ดงันัน้ หุน้สามญัที่ออกใหม่เนื่องจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจะสามารถ
เขา้ทาํการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยไ์ด้ภายหลังจากที่บริษัทดาํเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ลว้ โดยบริษัทจะดาํเนินการยื่นขออนุญาตนาํหุน้สามัญที่ออกใหม่จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสาํคัญ
แสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็น หลักทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 30 วนันบัจากวนัสดุทา้ยของระยะเวลา
การใชสิ้ทธิ  ทั้งนี ้เพื่อใหหุ้น้สามัญดังกล่าวสามารถทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดเ้ช่นเดียวกับหุน้สามัญเดิมของ
บริษัทและในกรณีที่บรษิัทมีหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้ บริษัทจะ
นาํเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทและที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาต่อไปตามลาํดบั  
 
8.  กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่ 

ในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทตามใบสาํคญัแสดงสิทธิผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดง
สิทธิที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญสามารถเลือกใหบ้ริษัทดาํเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้ โดยจะตอ้งระบุมาในใบแจง้
ความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัดว้ย  

(1) ในกรณีที่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั โดยใหอ้อกใบหุน้ ใน
นามของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นฐานะนายทะเบียนจะส่งมอบใบหุน้ตามจาํนวน
ที่ใชสิ้ทธิแก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบไุวใ้นใบแจง้ความจาํนงการ
ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัภายใน 15 วนัทาํการ  นบัจากวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิที่จะใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรพัยไ์ด้
จนกว่าจะไดร้บัใบหุน้และตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิทาํการซือ้ขายไดใ้น
ตลาดหลกัทรพัย ์ ซึ่งอาจจะไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่หุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิไดร้บัอนุญาตใหท้าํ
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์
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(2) ในกรณีที่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั แต่ประสงคท์ี่ จะ
ฝากหุน้สามัญไวใ้นบัญชีของบริษัทหลักทรพัย ์ซึ่งผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลักทรพัย ์อยู่ 
กรณีนีผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตอ้งระบชุื่อบรษิัทหลกัทรพัย ์เลขที่สมาชิก (Broker) และเลขที่บญัชี ซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใหถ้กูตอ้งในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั บรษิัทจะส่ง
มอบหุน้สามัญผ่านบัญชีฝากหลักทรพัยด์ังกล่าวภายใน 7 วนัทาํการ นับจากวันกาํหนดการใชสิ้ทธิ  ใน
กรณีนี ้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัจะสามารถขายหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิ
ในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาตใหหุ้น้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิทาํการซือ้ขายไดใ้น
ตลาดหลกัทรพัย ์

 ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเลือกใหบ้รษิัทดาํเนินการตามขอ้ (2) ชื่อของผู้
ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ไดร้ับการจัดสรรหุ้น  จะตอ้งตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยท์ี่ผู้ถือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชีหลกัทรพัยด์งักล่าว  มิฉะนัน้แลว้ บริษัทขอสงวน
สิทธิที่จะดาํเนินการออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ตามขอ้ (1) แทน 

(3) ในกรณีที่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการ
ของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชีของบรษิัทผู้
ออกหลักทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้บริษัทจะดาํเนินการนาํหุน้สามัญที่เกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไว้
กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุน้สามญัตามจาํนวนที่ผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600  และออก
หลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัครบ
กาํหนดการใชสิ้ทธิ  เมื่อผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ตอ้งการขายหุน้  ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ตอ้งถอนหุน้ออก
จากบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรพัยซ์ึ่ง
อาจจะ มีค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการตามที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และ/หรือ ตามที่บรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ 
กาํหนด  ดงันั้น ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้จะสามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์
ไดเ้มื่อตลาดหลักทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้ของบริษัททาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลักทรพัย ์ และผูท้ี่ไดร้บัการ
จดัสรรหุน้ไดด้าํเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 ดงักลา่วแลว้  

 
9.  ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

9.1  การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
  บริษัทไม่มีขอ้จาํกัดในการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ เวน้แต่การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมุดทะเบียน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิ  และตลาดหลกัทรพัย์
จะทาํการขึน้เครื่องหมาย SP (ห้ามซือ้ขาย) ล่วงหน้า 2 วันทําการจนถึงวัน ใช้สิทธิครัง้สุดท้าย   โดย
ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ บรษิัทจะยื่นคาํขออนุญาตนาํใบสาํคญัแสดง
สิทธิจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรพัยท์ี่หุน้สามญัของ
บริษัทฯ มีการซือ้ขายอยู่)โดยเร็ว และ คาดว่าจะสามารถดาํเนินการไดภ้ายใน 45 วันนับจากวันที่ออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้เสรจ็  

9.2  บคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย 
  9.2.1  บริษัทจะไม่ออกหุน้สามัญใหแ้ก่ผูใ้ช้สิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย ซึ่งไดด้าํเนินการใชสิ้ทธิตาม

วิธีการใชสิ้ทธิจนทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของคนที่มิใช่สญัชาติไทยมีจาํนวนเกินกว่ารอ้ยละ 
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49 ตามที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ที่ 11 หรือตามสดัส่วนที่อาจมีการแกไ้ขในขอ้บงัคบั
ของบรษิัทในอนาคต 

  9.2.2  หากมีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิและ/หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่รอการใชสิ้ทธิ ณ วนั
ใชสิ้ทธิ  รวมกนัมีมากกว่าจาํนวนหุน้สามญัที่อนญุาตใหซ้ือ้ไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จาํกดัการโอน
หุน้เรื่องสดัส่วนการถือครองหุน้ของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย  บรษิัทจะดาํเนินการใหผู้ท้ี่มิใช่
สญัชาติไทยไดใ้ชสิ้ทธิตามลาํดบัการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิที่ครบถว้นสมบรูณต์ามที่
กาํหนดไว้  ทั้งนี ้ หากมีผู้ที่มิใช่สัญชาติไทยได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิที่ครบถ้วน
สมบูรณใ์นลาํดบัเดียวกัน  บริษัทสามารถใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาดาํเนินการใหผู้ท้ี่มิใช่
สญัชาติไทยดงักล่าวใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดต้ามความเหมาะสม   

  9.2.3 หากขอ้จาํกดัการโอนดงักล่าวขา้งตน้มีผลทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญั
แสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยที่ไดด้าํเนินการใชสิ้ทธิตามวิธีการใชสิ้ทธิไม่สามารถใชสิ้ทธิได้
ตามจาํนวนที่ระบุในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน  
บรษิัทจะคืนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิ 
และเงินที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยดงักล่าว ภายใน 14 วนั นบั
จากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ  ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกาํหนด โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/
หรือค่าเสียหายอื่นใด  

  9.2.4 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยจะไม่ไดร้บัการ
ชดเชย ไม่ว่ารูปแบบใดจากบรษิัท  ในกรณีที่ไม่สามารถดาํเนินการใชสิ้ทธิไดโ้ดยมีสาเหตมุา
จากขอ้จาํกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรพัยข์องผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย  

  9.2.5 ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยไม่
สามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั อนัเนื่องมาจากขอ้จาํกัดการโอนตามที่กล่าวใน
ขอ้ 9.2.1  และใหถื้อว่าใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผูถื้อใบสาํคัญแสดง
สิทธิที่ มิใช่สญัชาติไทยดงักล่าว ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะ
ไม่ดาํเนินการชดใชค้่าเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้  

 
10.  ทีม่ำของกำรก ำหนดรำคำหลักทรัพยท์ีเ่สนอขำย 

ไม่มีการกาํหนดราคาของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  เนื่องจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นการออกโดยไม่
คิดมลูค่า  
 
11. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ในกรณีที่มีเหตุใหเ้กิดผลกระทบต่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทัง้ในส่วนของราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิที่
ทาํใหผู้ถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิเสียผลประโยชนน์อกหนือจากที่กาํหนดไว ้ การเรียกและ/หรือการ ประชุมผูถื้อใบสาํคัญ
แสดงสิทธิใหเ้ป็นไปตามวิธีการดงัต่อไปนี ้ 

11.1  ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ  ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยบริษัทหรือผูถื้อใบสาํคัญ 
แสดงสิทธิ  ใหบ้ริษัทจดัทาํหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผูท้ี่ขอใหเ้รียกประชุม  และเรื่องที่จะ 
พิจารณาในที่ประชุม  และจดัส่งใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนแต่ 
ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิและแจ้งผ่าน 
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ระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์ เพื่อกาํหนดสิทธิในการเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการ
ประชุมในแต่ละครัง้  ในกรณีที่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นผูร้อ้งขอใหจ้ัดประชุมจะตอ้งมีผูถื้อใบสาํคัญ
แสดงสิทธิที่ยังมิไดใ้ชสิ้ทธิซึ่งถือใบสาํคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของจาํนวนใบสาํคัญ
แสดงสิทธิที่ยังมิไดใ้ช้สิทธิเป็นผูร้อ้งขอ  โดยทาํเป็นหนังสือที่ระบุเหตุผลอย่างชัดเจนในการขอให้มีการ
ประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  และบรษิัทจะตอ้งจดัประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน ระยะเวลา 30 
วนันบัจากวนัที่ไดร้บัหนงัสือรอ้งขอใหจ้ดัประชมุ   

11.2  ในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน
ซึ่งมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ตนก็ได ้ โดยผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะตอ้งจัดทาํหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกาํหนด  
และใหย้ื่นหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานที่ประชมุหรือผูท้ี่ประธานที่ประชมุมอบหมายก่อนเริ่มประชมุ   

 ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ  หมายถึง  ผูถื้อใบสาํคัญ 
แสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนของบริษัทในขณะนั้น  โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบสาํคัญ 
แสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ  ห้ามมิให้ผู้ถือ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิคนนัน้ออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณาขอ้นัน้   

 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่มีส่วนไดเ้สียตามขอ้นี ้ หมายถึง  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่มีความขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชนใ์นเรื่องที่ที่ประชมุพิจารณาลงมติ  

11.3  ในการออกเสียงลงคะแนน  ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ที่ถืออยู่  โดยใบสาํคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง  ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน  นอกจากสิทธิที่ตนมีในฐานะเป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือผูร้บัมอบฉนัทะ 

11.4  ในการประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จัดขึน้โดยบริษัท  ใหป้ระธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดร้บั
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัททาํหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ในกรณีที่ 
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดัประชมุ  ประธานในที่ประชมุอาจจะมาจากบคุคลที่ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ลงมติเห็นชอบคดัเลือก  นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย  โดย
ที่ทัง้สองกรณีประธานที่ประชมุไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด  

11.5  องคป์ระชมุในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ช้
สิทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งถือใบสาํคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกว่า รอ้ย
ละ 25 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์
ประชุม  ใหถื้อว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป  หากการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้เป็นการเรียกโดย
มติคณะกรรมการบรษิัทใหน้ดัประชมุใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกินกว่า 14 วนั นบัจาก
วนักาํหนดประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก  และใหบ้รษิัทดาํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุไป
ยงัผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลกัทรพัยต์ามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไวข้า้งตน้  โดย
เรื่องที่จะพิจารณาและลงมติในที่ประชุมครัง้ใหม่จะตอ้งเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาไดโ้ดยชอบในการ
ประชุมครัง้ก่อนเท่านั้น  ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่บังคับว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม  กล่าวคือ  มีผู้ถือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดถือว่าเป็นองคป์ระชมุ  ทัง้นี ้สาํหรบัในกรณีที่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
เป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชมุ  จะไม่มีการเรียกประชมุใหม่  

11.6 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ 45 นาที ยงัมีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้รว่ม
ประชมุยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชมุใหถื้อว่าการประชมุเป็นอนัระงบัไป  
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11.7  มติที่ประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนหน่วย
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ และ/หรือ ใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน ณ ขณะนัน้ ซึ่งมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

11.8  มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นั้น  ใหถื้อว่ามีผลผูกพันผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิทกุราย  ไม่ว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้จะไดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ยหรือไม่ก็ตาม  

11.9  ภายหลงัจากบริษัทไดด้าํเนินการจัดประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  บริษัทจะแจง้มติของที่ประชุมผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบผ่านทางข่าวตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเรว็  

11.10 บริษัทจะจัดทาํรายงานการประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวัน 
ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยใหป้ระธานที่ประชุมถือใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ เป็นผูล้งนาม 
รบัรองรายงานการประชมุ และจดัเก็บรายงานการประชมุไวท้ี่สาํนกังานใหญ่ของบรษิัท  ทัง้นี ้รายงานการ
ประชุมดังกล่าวซึ่งลงนามโดยประธานที่ประชุมในแต่ละครัง้ใหถื้อว่าถูกตอ้ง  และผูกพันผูถื้อใบสาํคัญ
แสดงสิทธิทกุรายไม่ว่าจะไดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ยหรือไม่ก็ตาม  และในกรณีที่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิรอ้งขอ 
บรษิัทจะจดัส่งรายงานการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิรายที่รอ้งขอ  โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบัการจดัส่งรายงานการประชมุนัน้  

11.11  ในการประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัท และที่ปรกึษากฎหมาย
ของบรษิัทมีสิทธิที่จะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือใหค้าํอธิบายใน ที่
ประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

11.12 บรษิัทจะเป็นผูช้าํระค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการจดัประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทัง้หมด  
11.13 บริษัทจะแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธินบัตัง้แต่วนัที่ประชุมเพื่อ 

ลงมติและบริษัทจะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิเป็นลายลักษณอ์ักษรให้สาํนกังาน ก.ล.ต. และ 
ตลาดหลกัทรพัยท์ราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมนัน้  

 
12.  กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิและเงือ่นไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

12.1  กำรแก้ไขเพิ่มเติมทีเ่ป็นประโยชนต์่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือไม่ท ำให้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิด้อยลง  

 การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นไดว้่าจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยชดั แจง้ 
หรือในส่วนซึ่งไม่ทาํให้สิทธิของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิดอ้ยลง  หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือ 
หลักเกณฑ์ที่กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ หรือกฎหมายอื่นใดที่ีเก่ียวขอ้ง  
หรือกรณีการปรบัสิทธิตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 4 ใหม้ีผลใชบ้ังคบัโดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากที่ประชุมผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

 
12.2  กำรแก้ไขเพิ่มเติมทีเ่ป็นสำระส ำคัญ 
 การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธินอกเหนือจากกรณีตามขอ้ 12.1  ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากบรษิัท  และ

ที่ประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
 
12.3  เงือ่นไขในกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ  
 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ จะตอ้งไม่เป็นการขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือ

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิหรืออตัราการใชสิ้ทธิ ยกเวน้การปรบัสิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ ท่ีระบุ
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ไวใ้นขอ้ 4 และตอ้งไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึง ขอ้กาํหนด
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที่ ทจ. 34/2551 หรือ กฎเกณฑใ์ด ๆ ของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือ
ของตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ที่จะมีเพิ่มเติมภายหลงัที่บรษิัทไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้นีแ้ลว้  

 
 
12.4  กระบวนกำรหรือขั้นตอนในกำรจะด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ 
 (1)  บรษิัทมีสิทธิเรียกประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อขอมติใดๆ โดยจดัประชมุตามวิธีการที่กาํหนด

ไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ ซึ่งมติที่ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธินีจ้ะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ทั้งนี ้ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบรษิัทจะเป็นประธานในที่ประชมุ ซึ่งมติโดยชอบของที่ประชมุผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่เรียกประชุมและดาํเนินการประชุมใหม้ีผลบงัคับใชแ้ละผูกพันผูถื้อใบสาํคัญ
แสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะเขา้ร่วมประชุมหรือตอบรบัหนังสือแทนการเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคัญ
แสดงสิทธิหรือไม่ก็ตาม  

 (2) ในการลงมติใดๆ บรษิัทอาจขอความเห็นชอบจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นหนงัสือแทนการเรียก
ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อลงมติใดๆ ดังกล่าว  โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่ง 
หน่ึงของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียง  ทัง้นี ้มติดงักล่าวมีผล 
บงัคบัใชแ้ละผกูพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทกุราย  ไม่ว่าจะเขา้รว่มประชมุหรือตอบรบัหนงัสือแทน 
การเรียกประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือไม่ก็ตาม 

12.5   กำรแจ้งข้อก ำหนดสิทธิทีแ่ก้ไขเปลี่ยนแปลง  
 ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิจะแจง้ใหผู้ถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาด 

หลักทรพัยโ์ดยทันทีหลังจากที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิ  และจะดาํเนินการจัดส่ง 
ขอ้กาํหนดสิทธิที่แกไ้ขเปล่ียนแปลงใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิเมื่อไดร้บัการรอ้งขอภายใน 15 วนั นับ 
จากวนัที่มีการรอ้งขอ  และจดัส่งนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  และสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 
วนันบัแต่วนัที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนด  

13.  ผลบังคับของข้อก ำหนดสทิธิและกฎหมำยทีใ่ช้บังคับ 
ขอ้กาํหนดสิทธิฉบบันีจ้ะมีผลใชบ้งัคบัในวนัที่ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิวนัสดุทา้ย  โดยขอ้กาํหนด

สิทธินีจ้ะใชบ้งัคับและตีความตามกฎหมายไทย  การตีความและผลของขอ้กาํหนดสิทธิฉบับนีใ้หเ้ป็นไปตามบทบญัญัติ
แห่งกฎหมายไทย  และหากมีขอ้ความใดๆ ในขอ้กาํหนดสิทธินีข้ดัหรือแยง้กบักฎหมาย  หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใชบ้งัคบั
ตามกฎหมายกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ใหใ้ชข้อ้ความตามกฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบักบัใบสาํคญัแสดงสิทธิแทน
ขอ้ความของขอ้กาํหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขดัแยง้กนันัน้  

ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิขอรบัรองว่า จะปฏิบตัิตามรายละเอียดและเงื่อนไขของขอ้กาํหนดสิทธินีโ้ดย เครง่ครดั จึง
ไดล้งนามไวเ้ป็นหลกัฐาน ณ วนัที่ __________________  
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Checklist warrant-RO 
ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ 

warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  
 

บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  บริษัท บำงกอกชีทเม็ททัล  จ ำกดั  (มหำชน) 
  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

 

รำยละเอยีดของ warrant   
 - ช่ือ warrant  (ถา้มี) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ ากดั 
(มหาชน) คร้ังท่ี 2 (BM-W2)  
 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี  28 พฤษภาคม 2564 
 - วนัท่ีเสนอขาย warrant 25 มิถุนายน 2564  - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant 24 มิถุนายน 2566 
 - จ านวน warrant ท่ีเสนอขาย 146,466,708 หน่วย     - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  24 มิถุนายน 2566 
 - ราคาท่ีเสนอขาย  0.00  บาท                                    - จ านวนหุน้รองรับ 146,666,708 หุน้ 
 - อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย - ราคาใชสิ้ทธิ 1.00 บาท 
                                            ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 
 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

1. ลกัษณะของ warrant   
 1.1 สัดส่วนจ านวนหุน้รองรับต่อจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั2 เท่ากบั 

  

 
1
  ให้ระบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วิธีการค านวณสัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับ :  
((จ านวนหุ้นรองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จ านวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุ้นท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                        (จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจ านวนหุ้นท่ีจะออกใหม่อ่ืน 

ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 
 * เฉพาะจ านวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัให้

ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอื่น หรือผูถ้ือหุ้นมีมติในวาระอื่นใดท่ีอาจท าให้จ านวนหุ้นรองรับ outstanding ท่ี
จะตอ้งน ามาค านวณเพิ่มข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอื่น  เป็นตน้  บริษทั
ตอ้งน าหุ้นรองรับท่ีอาจเพิ่มข้ึนดงักล่าวมารวมค านวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

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

 ขอ้ก าหนด 
สิทธิ ขอ้ 1.1 
หนา้ 3 

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี 25 มิ.ย.2564)  ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 1.1 
หนา้ 3 

 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน  ขอ้ก าหนดสิทธิ 
ขอ้ 1.1 หนา้ 3-4 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ≥ 15 วนั 
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ3 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ 
ขอ้ 1.2.2 หนา้ 6 

 1.5 ก าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant  ขอ้ก าหนดสิทธิ 
ขอ้ 1.2.1 หนา้ 6 

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

 หนงัสือเชิญ
ประชุม
วิสามญัผูถื้อ
หุ้นคร้ังท่ี 
1/2564 
เอกสารแนบ3

หนา้ 1-2 

 
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 

4 Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   
                              จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 
 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ 
  (1) price dilution4 

 หนงัสือเชิญ
ประชุม
วิสามญัผูถื้อ
หุ้นคร้ังท่ี 
1/2564 
เอกสารแนบ3 
หนา้ 2-3 

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

 หนงัสือเชิญ
ประชุม
วิสามญัผูถื้อ
หุ้นคร้ังท่ี 
1/2564 
เอกสารแนบ3
หนา้ 2-3 

 2.3 วิธีการจดัสรรwarrant   หนงัสือเชิญ
ประชุม
วิสามญัผูถื้อ
หุ้นคร้ังท่ี 
1/2564 
เอกสารแนบ3
หนา้ 1 

 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ _________________________________   

 
     
                              
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 านวนหุ้น paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = ก าไรสุทธิ / (จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
6
  Control dilution  =                          จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     

            จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับที่เสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

3. มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมติ   
 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ให้ออกหุ้นรองรับอยา่งเพียงพอ    มติท่ีประชุม

วิสามญัผูถื้อ
หุ้นคร้ังท่ี 
1/2564 วาระ
ท่ี 2 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 2 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุ้นอนุมติัเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2564) 

 มติท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อ
หุ้นคร้ังท่ี 
1/2564 วาระ
ท่ี 2 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 (1) อายขุอง warrant  ระบุ____2____ ปี 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 
 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 
 (4) วิธีการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ยของ 
แต่ละไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดส าคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ____________ 

 ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 1.1 
หนา้ 3-5 
ขอ้ 1.2.5 
หนา้ 7-11 

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตาม warrant  ขอ้ก าหนดสิทธิ 
ขอ้ 12 หนา้ 23-24 

       4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้ 
หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของหุ้นของบริษทักบั 
ราคาใชสิ้ทธิ 

 ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 3 
หนา้ 12-13 
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Checklist 

 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 
 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
 (1) กรณีมีขอ้ก าหนดให้บริษทัสามารถเรียกใหผู้ถื้อ 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
ระบุวิธีการค านวณ 
 (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุ้นของบริษทั อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุน้ 
 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด7 
 (ค) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีต ่ากว่าราคาตลาด7 

 (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 พร้อมกบัวิธีการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ 
ทั้งน้ี หากบริษทัจะไม่ด าเนินการปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตาม  
(ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือ
ท่ี_________ ลงวนัท่ี _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี
ขอ้ก าหนด
สิทธิให้บริษทั
เรียกให้ผูถื้อ
Warrant ใช้
สิทธิก่อน
ก าหนด 
 
 
 
 
 
ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 4 
หนา้ 13-18 

 
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายต ่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการค านวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

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

 ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 4 
หนา้ 13-18 

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

 ขอ้ก าหนด
สิทธิ ขอ้ 4.8
หนา้ 18 

 
 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 
 

 
 

ลงช่ือ  _________________________ 
          ( นายธานิน  สัจจะบริบูรณ์) 

 
 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( นายธีรวตั  อมรธาตรี) 

ในฐานะกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
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หมำยเหตุ 1 
กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ในรำคำต ่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  =  ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม 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) วันก 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 าหนดโดยผา่นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทั เช่น การส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานให้
ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ให้เปิดเผยสมมติฐานส าคญัท่ีใชป้ระกอบการค านวณราคาตลาดใหเ้พียงพอ
และชดัเจนดว้ย 
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เอกสำรท่ีต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (“warrant”) 
และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

 

เอกสำรท่ีต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ มี 81-1 
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 านกังานแจง้การผ่อนผนัการออก warrant ในสัดส่วน 
 ท่ีมากกวา่ 50% (ถา้มี) 

ไม่มี  

8. หนงัสือส านกังานแจง้การผ่อนผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งด าเนินการ 
 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศก าหนด (ถา้มี) 

ไม่มี  

 

หมายเหต ุ   
(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

