
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
ท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั เค. ดบับลิว. เมท็ทลั เวิร์ค จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1  

ลงวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2564  
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธแิละผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
ท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที่ 1 (KWM-W1) 

 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั เค. ดบับลิว. เม็ททลั เวิร์ค จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (KWM-
W1)  (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “KWM-W1”) ออกโดย บริษทั เค. ดบับลิว. เม็ททลั เวิร์ค จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธ”ิ หรือ “บริษัท”) ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 

 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บสิทธิตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีทุกประกำร และให้ถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บทรำบและเขำ้ใจ
ขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีทุกประกำรแลว้ ทั้งน้ี ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำ
ข้อก ำหนดสิทธิไว ้ณ ส ำนักงำนใหญ่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ขอตรวจสอบส ำเนำ
ขอ้ก ำหนดสิทธิและสัญญำต่ำงๆ ไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ค ำจ ำกัดควำม 

ค ำและขอ้ควำมต่ำงๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี ให้มีควำมหมำยดงัต่อไปน้ี 

“ข้อก ำหนดสิทธิแห่งใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หมำยถึง  ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและ
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของ บริษทั เค. 
ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (KWM-W1) ท่ี
จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัเดิมของบริษทั ในอตัรำส่วน 3 หุ้นสำมญั
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (รวมถึงท่ีมีแกไ้ขเพ่ิมเติม) (ถำ้
มี) 

"ใบส ำคัญแสดงสิทธิ" หมำยถึง  ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญเ พ่ิมทุนของ บริษัท เค. 
ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (KWM-W1) ท่ี
จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัเดิมของบริษทั ชนิดระบุผูถื้อและโอน
เปล่ียนมือได ้

“ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หมำยถึง  เอกสำรท่ีออกโดย บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั เพื่อใชแ้ทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หมำยถึง  บริษทั เค. ดบับลิว. เมท็ทลั เวิร์ค จ ำกดั (มหำชน) 

"ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ" หมำยถึง  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษทั เค. 
ดบับลิว. เม็ททลั เวิร์ค จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 และให้รวมถึง ผูถื้อ
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ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั เค. 
ดบับลิว. เมท็ทลั เวิร์ค จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1  

“วันท ำกำร” หรือ “วันท ำกำรของบริษัท” หมำยถึง วนัท่ีบริษทัเปิดท ำกำรปกติ และไม่ใช่วนัเสำร์หรืออำทิตย ์หรือ วนั
อื่นใดท่ีบริษทัไดป้ระกำศ โดยแจง้ผำ่นเวป็ไซดข์องตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพย”์) ให้เป็นวนัหยดุของบริษทั 

‘ประกำศ ทจ. 34/2551” หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ . 34/2551 เร่ือง กำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
ท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
(รวมถึงท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือใชแ้ทนในอนำคต) 

"ส ำนักงำน ก.ล.ต." หมำยถึง  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

“ตลำดหลกัทรัพย์” หมำยถึง  ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม 
เอ ไอ 

"ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์" หมำยถึง  บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

"วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ" หมำยถึง  วนัท่ี 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 

"วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ" หมำยถึง  วนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัได ้โดยจะสำมำรถใชสิ้ทธิไดค้ร้ังเดียวตำมรำยละเอียดท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ 1.2.1 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ 

“ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ” หมำยถึง  ระยะเวลำท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงประสงคจ์ะใช้สิทธิในกำร
ซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั สำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ ตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 1.2.2 ของ
ขอ้ก ำหนดสิทธิ 
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1. รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
บริษทัจะออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวนไม่เกิน 140,000,000 หน่วย จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั
โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขำยดงัต่อไปน้ี 
 

1.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 

ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : บริษทั เค. ดบับลิว. เมท็ทลั เวิร์ค จ ำกดั (มหำชน) 
 

ประเภทของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั เค. ดบับลิว. เม็ททลั 
เวิร์ค จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (KWM-W1) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออก
และเสนอขำย 

: ไม่เกิน 140,000,000 หน่วย (หน่ึงร้อยส่ีสิบลำ้นหน่วย) 

จ ำนวนหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีจดัสรร
ไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 140,000,000 หุ้น (หน่ึงร้อยส่ีสิบล้ำนหุ้น) มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 
บำท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทั จ ำนวน 420,000,000 หุ้น (ส่ีร้อยยี่สิบลำ้นหุ้น) 
วิธีกำรค ำนวณสัดส่วนหุ้นท่ีรองรับ 
= หุ้นท่ีรองรับส ำหรับกำรออก KWM-W1 ท่ีออกในคร้ังน้ี / หุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทั 
= 140,000,000 / 420,000,000 
= ร้อยละ 33.33 

วิธีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ : จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ในอตัรำส่วน 3 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษของใบส ำคัญแสดงสิทธิเหลือจำกกำร
ค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจดัสรร ให้ปัดเศษดงักล่ำวทิ้งทั้งจ ำนวน โดยก ำหนด
รำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีจะไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี ใน
วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2564 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  : 0.00 บำท (ศูนยบ์ำท) 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(ตั้งแต่วนัท่ี 5 กรกฎำคม 2564 จนถึงวนัท่ี 4 กรกฎำคม 2566) 
(วนัครบก ำหนดและวนัใช้สิทธิคร้ังสุดทำ้ยตรงกบัวนัท่ี 4 กรกฎำคม 2566 ซ่ึง
ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะพน้สภำพจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวัน
ถดัไป) 

วนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

: 5 กรกฏำคม 2564 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนได ้1 หุ้น  
(อำจเปล่ียนแปลงภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) 
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รำคำใชสิ้ทธิ : 1.50 บำท ต่อหุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท) 
(อำจเปล่ียนแปลงภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) 

ระยะเวลำและวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิ 

: ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้4 คร้ัง คือ
วนัท่ี 4 มกรำคม 2565 วนัท่ี 4 กรกฎำคม 2565 วนัท่ี 4 มกรำคม 2566 และวนัท่ี 
4 กรกฎำคม 2566 (“วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ”) โดยวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ัง
แรก คือ วนัท่ี 4 มกรำคม 2565 และวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย คือ วนัท่ี
ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 2 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงตรง
กบัวนัท่ี 4 กรกฎำคม 2566 (ในกรณีท่ีวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท ำ
กำรให้เล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว เป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อนหน้ำวนั
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่ำว)  

วนัครบก ำหนดอำยุของใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

: วันท่ี 4 กรกฎำคม 2566 ซ่ึงใบส ำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภำพจำกกำรเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในวนัถดัไป  

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ : บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : บริษทัจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใน

ตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (ตลำดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นสำมญัของบริษทัมีกำรซ้ือ
ขำยอยู)่ 

ตลำดรองของหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ี
เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิ 

: บริษทัจะน ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
ออกและเสนอขำยในคร้ังน้ี เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (ตลำดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นสำมญัของบริษทัมีกำรซ้ือขำยอยู)่ 

กำรใช้สิทธิและเง่ือนไขกำรใช้
สิทธิ 

: เป็นไปตำมท่ีระบุไว ้ในขอ้ 1.2  

ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น : 1. หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกตำมกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะ
มีสิทธิและสภำพเท่ำเทียมกบัหุ้นสำมญัของบริษทัท่ีออกไป ก่อนหน้ำน้ีทุก
ประกำร  

2. นอกจำกหุ้นสำมญัจ ำนวน 140,000,000 หุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไว ้0.50 บำท) ท่ีได้
จัดสรรไวร้องรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
บริษทัอำจจะตอ้งเพ่ิมทุนขึ้นอีก เพ่ือรองรับกำรเปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิเม่ือ
เกิดเหตุกำรณ์ ตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีก ำหนด
ไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 

3. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นจำกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม เน่ืองจำกเป็นกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิม ตำมอตัรำส่วนกำรถือหุ้น ดงันั้นจึงไม่กระทบต่อผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ีออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ อย่ำงไรก็ตำมหำกมีกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นครบถว้นตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยบุคคลท่ีไม่ใชผู้ถื้อหุ้นเดิมทั้งจ ำนวนจะมีผลกระทบ
ต่อผูถื้อหุ้นเดิม ดงัน้ี  
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1) กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) 
ในกรณีท่ีมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นครบถว้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
โดยบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิมทั้งจ ำนวน จะท ำให้สัดส่วนกำร
ถือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมลดลงเท่ำกบัร้อยละ 25 ซ่ึงมีกำรค ำนวณมี
รำยละเอียด ดงัน้ี  
 
กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)  
 
=               จ ำนวนหุ้นรองรับท่ีออกในคร้ังน้ี  
จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแลว้ + จ ำนวนหุ้นท่ีรองรับท่ีออกในคร้ังน้ี 
 
=                                   140,000,000 หุ้น 
                      420,000,000 หุ้น + 140,000,000 หุ้น 
= ร้อยละ 25.00  
 

2) กำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 
หำกมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ KWM-W1 
และผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิทั้งจ ำนวนรำคำหุ้นของบริษทั จะไดรั้บ
ผลกระทบดำ้นรำคำประมำณ ร้อยละ 17.25 เน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิ
ตำมใบแสดงสิทธิท่ี 1.50 บำทต่อหุ้น เป็นรำคำท่ีต ่ำกว่ำรำคำ
ตลำดก่อนเสนอขำย (“รำคำตลำด”) เท่ำกบั 4.84 บำทต่อหุ้น ซ่ึง
เป็นรำคำตลำดถัว่เฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นยอ้นหลงั 15 วนัท ำ
กำรติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2564 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2564 (ระหว่ำงวนัท่ี 19 เมษำยน 2564 ถึง 
11 พฤษภำคม 2564) (ขอ้มูลจำกตลำดหลกัทรัพย)์ 
 

การลดลงของราคา
หุ้น 

= 
P0 – P1 

P0 

P0 = รำคำตลำดก่อนเสนอขำย KWM-W1 ซ่ึงเป็น
รำคำตลำดถัว เฉ ล่ีย ถ่วงน ้ ำหนักของ หุ้น
ย้อนหลัง  15 วันท ำกำร  ติดต่อกันก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือ
วันท่ี 12 พฤษภำคม 2564 (ระหว่ำงวันท่ี 19 
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เมษำยน 2564 ถึง 11 พฤษภำคม 2564) (ขอ้มูล
จำกตลำดหลกัทรัพย)์ ซ่ึงเท่ำกบั 4.84 บำทต่อ
หุ้น 

P1 = ราคาตลาดหลงัเสนอขาย KWM-W1 

 = (P0 x Q0) + (Pw x Qw) 
Q0 + Qw 

 

 
= (4.84 x 420,000,000) + (1.50 x 140,000,000) 

(420,000,000 + 140,000,000) 
 

 = 4.01 บาทต่อหุน้ 

Q0 = จ ำนวนหุน้ช ำระแลว้ของบริษทัก่อนกำรเสนอ
ขำย KWM-W1 เท่ำกบั 420,000,000 หุน้ 

Qw = จ ำนวนหุน้รองรับ KWM-W1 เทำ่กบั 
140,000,000 หุ้น 

Pw = รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัของ 
KWM-W1 เท่ำกบั 1.50 บำทต่อหุน้ 

 

Price Dilution = 
(4.84 – 4.01) 

4.84 

 = ร้อยละ 17.25 

 
 

3) กำรลดลงของก ำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution : EPS 
Dilution) 
ในกรณีท่ีมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นครบถว้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ทั้งจ ำนวน 140,000,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อก ำไรต่อหุ้น 
( EPS Dilution) ลดลง เท่ ำกับ ร้อยละ 25.00 โดยก ำไรสุทธิ
ยอ้นหลงั 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2563 ถึง 31 ธนัวำคม 2563) 
เท่ำกบั 43.32 ลำ้นบำท โดยค ำนวณจำกสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี  
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Earning Dilution = 
ก าไรต่อหุ้น – ก าไรต่อหุ้นหลงัเสนอขาย 

ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นหลงั
เสนอขาย 

= 

ก าไรสุทธิ 

(จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้+จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในคร้ังน้ี) 

 
= 

43,319,268 

 (420,000,000 หุน้ + 140,000,000 หุ้น) 

 = 0.08 บาทต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นก่อน
ขาย 

= 
ก าไรสุทธิ 

(จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้) 

 

= 
43,319,268 

 
 

(420,000,000 หุน้) 

 = 0.10 บาทต่อหุน้ 

Earning Dilution   =  
0.10 บาทต่อหุน้ – 0.80 บาทต่อหุน้ 

0.10 บาทต่อหุน้ 

 = ร้อยละ 25.00 
 

 
1.2 กำรใช้สิทธิและเง่ือนไขกำรใช้สิทธิ 

1.2.1 วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้4 คร้ัง คือวนัท่ี 4 มกรำคม 2565 วนัท่ี 4 
กรกฎำคม 2565 วนัท่ี 4 มกรำคม 2566 และวนัท่ี 4 กรกฎำคม 2566 (“วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ”) โดยวนั
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือ วนัท่ี 4 มกรำคม 2565 และวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย คือ วนัท่ีใบส ำคญั
แสดงสิทธิมีอำยคุรบ 2 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 4 กรกฎำคม 2566 ทั้งน้ี ในกรณี
ท่ีวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกบัวนัหยุดท ำกำร ให้เล่ือนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ย
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ก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังดงักล่ำว โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิจะพน้สภำพจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในวนัท ำกำรถดัไปนบัจำกวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

ทั้งน้ี บริษทัจะไม่เรียกให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิแปลงสภำพก่อนระยะเวลำก ำหนด 

1.2.2 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงใน 
กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมวิธีท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.5 ในระหว่ำงเวลำ 10.00 - 
15.30 น. ของทุกวนัท ำกำร ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละคร้ัง และภำยใน
ระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย (“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ”) ในกรณี
ท่ีวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำร ให้เล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อน
หนำ้วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว  

ทั้งน้ี กำรแจง้ข่ำวเก่ียวกบักำรใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ และระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 
บริษทัจะแจง้รำยละเอียดดงักล่ำวอย่ำงน้อย 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ผ่ำน
ทำงส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย ์(ระบบ SETLink) โดยบริษทัจะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อพกักำร
โอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้กำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยจะมีกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ภำยใน 21 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย และตลำดหลกัทรัพยจ์ะท ำกำรขึ้นเคร่ืองหมำยห้ำมกำรซ้ือ
ขำย (SP) ล่วงหน้ำ 2 วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรัพยก่์อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ทั้งน้ีบริษทัจะแจง้ข่ำวเก่ียวกบักำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 15 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผำ่นทำง
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย ์(ระบบ SETLink) 

ในกรณีท่ีวนัแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนดังกล่ำวตรงกับวนัหยุดของตลำดหลกัทรัพย ์ให้เล่ือนวนัปิดสมุด
ทะเบียนเป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อนหน้ำวนัปิดสมุดทะเบียนดงักล่ำว ทั้งน้ี ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะถูกพกักำรซ้ือ
ขำยตั้งแต่วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยข์ึ้นเคร่ืองหมำย SP จนถึงวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ ส ำหรับกำรใช้สิทธิคร้ัง
สุดทำ้ย บริษทัจะส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมรำยช่ือท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 

 

1.2.3 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
93 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ : 02-009-9000 
โทรสำร : 02-009-9991 
E-mail : SETContactCenter@set.or.th 
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นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงในสมุด
ทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือและนำมสกุล สัญชำติและท่ีอยูข่องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และรำยละเอียดอื่น 
ๆ ท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ก ำหนด 

ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนัจะถือว่ำขอ้มูลท่ีปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
ดงันั้น ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหน้ำท่ีในกำรแจง้ขอเปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลำดในรำยละเอียดในกำร
ลงบนัทึกสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อนำยทะเบียนโดยตรง  

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว ให้แก่ผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวผ่ำนทำงข่ำวตลำดหลกัทรัพยโ์ดยไม่ชกัชำ้  และแจง้ให้
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั รวมทั้งบริษทัจะด ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือแจง้กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว
ให้กบัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

 

1.2.4 สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ 
บริษทั เค. ดบับลิว. เมท็ทลั เวิร์ค จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 259/83 ถนนสุขมุวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ  
เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110  
โทรศพัท ์ : 0-2391-3030 
โทรสำร : 0-2381-4925 
E-mail : ir@kw-metalwork.com  
 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงสถำนท่ีติดต่อในกำรใช้สิทธิ บริษทัจะแจ้งรำยละเอียดให้กับผูถื้อ 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพยต์่อไป 

 

1.2.5  วิธีกำรใช้สิทธิ 

(1) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถติดต่อขอรับใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนไดท่ี้บริษทัหรือดำวน์โหลดจำกเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.kw-metalwork.com) 
ในระหว่ำงระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ตำมท่ีระบุในขอ้ 1.2.2 และน ำส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมแบบท่ีตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด ท่ีระบุว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินั้น
มีสิทธิตำมจ ำนวนท่ีระบุอยูใ่นใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั โดยในกรณีของใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีอยู่ในระบบใบหุ้น ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชใ้บส ำคญัแสดงสิทธิเป็นหลกัฐำนในกำรแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิไดท้นัที  
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ในกรณีท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งกำร
ใช้สิทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอให้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สิทธิตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท ำหน้ำท่ีเป็นนำยหนำ้
ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่ำวจะด ำเนินกำรแจง้กบับริษทั ศูนยรั์บฝำก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“TSD” หรือ “ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย"์) เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ส ำหรับน ำไปใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรซ้ือหุ้นท่ีจะย่ืนกบับริษทั เพ่ือด ำเนินกำรใชสิ้ทธิต่อไป 

(2) จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้น โดยอตัรำ
กำรใชสิ้ทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยต่อหน่ึงหุ้นสำมญั เวน้แต่จะมีกำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุไว้
ในขอ้ 4 

(3) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัไม่ต ่ำกว่ำ 100 หุ้น หรือทวีคูณของ 100 หุ้น 
ยกเวน้กรณีท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีเศษ อยำ่งไรก็ตำมในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิใน
กำรซ้ือหุ้นสำมญัต ่ำกว่ำ 100 หุ้น จะตอ้งใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัในคร้ังเดียวทั้งจ ำนวน (ยกเวน้ในกำร
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัโดยไม่มีกำรก ำหนด
จ ำนวนหุ้นสำมญัขั้นต ่ำ) 

(4) วิธีกำรช ำระเงิน  

(4.1) กรณีช ำระดว้ยกำรโอนเงินสดเขำ้บญัชี ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิตอ้งช ำระเงินค่ำหุ้นสำมญัคร้ังเดียว
เต็มจ ำนวน ตำมจ ำนวนในกำรใชสิ้ทธิท่ีระบุไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ ณ วนัท่ีแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิแต่ละคร้ัง โดยกำรโอนเงินเขำ้บัญชีธนำคำร ช่ือบัญชี “บริษัท เค. ดับบลิว. 
เม็ททัล เวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) เพ่ือจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน” ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ กล้วย
น ้ำไท บัญชีเงินฝำกกระแสเงินสด เลขที่ 1173099688 เท่ำนั้น โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีโอนเงิน
เขำ้บญัชีธนำคำรขำ้งตน้ ตอ้งระบุช่ือ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศพัท์ท่ีสำมำรถติดต่อไดไ้วใ้นใบ
น ำฝำก/โอนเงิน เพื่อเป็นกำรลดภำระในกำรช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินค่ำหุ้นสำมญัเขำ้บญัชี
ธนำคำร บริษทัขอแนะน ำให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิด ำเนินกำรโอนเงินค่ำหุ้นสำมญั เพ่ิมทุนเขำ้
บญัชีธนำคำรเพื่อกำรช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนหรือรำคำใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว
ขำ้งตน้ ในเขตกรุงเทพมหำนคร หรือเขตปริมณฑล (แลว้แต่กรณี) 

(4.2) กรณีช ำระดว้ยกำรน ำเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดรำฟท์ หรือค ำส่ังจ่ำยเงินธนำคำร ช ำระโดยเช็ค แคชเชียร์
เช็ค ดรำฟท์ หรือค ำส่ังจ่ำยเงินธนำคำร ท่ีสำมำรถเรียกเก็บไดใ้นกรุงเทพมหำนคร โดยลงวนัท่ีจอง
ซ้ือและตอ้งส่งมอบถึงบริษทั ภำยใน 11.00 น. ของวนัท ำกำร 2 วนั ก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิแต่ละ
คร้ัง โดยขีดคร่อม ส่ัง จ่ำย “บริษทั เค. ดบับลิว. เมท็ทลั เวิร์ค จ ำกดั (มหำชน)” โดยเขียนช่ือ นำมสกุล 
ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัทท่ี์ ติดต่อได ้ไวด้ำ้นหลงั 

(5) ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีตนถืออยู่ทั้งหมด หรือบำงส่วนก็ได้ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนง
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ในกำรใช้สิทธิ และจะตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตำมขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีใช้บงัคบัเก่ียวกบักำรใช้
สิทธิจองซ้ือหุ้นสำมัญด้วย โดยด ำเนินกำรและส่งเอกสำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิให้แก่บริษทัตำม
สถำนท่ีท่ีระบุใน ขอ้ 1.2.4 ภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ดงัน้ี 

(5.1) ใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัท่ีไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นแลว้
ทุกรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(5.2) ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีระบุว่ำผูถื้อนั้นมีสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ตำมจ ำนวนท่ีระบุอยูใ่นใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั 

(5.3) หลกัฐำนกำรช ำระเงิน 

(5.4) หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิ 

(ก) บุคคลสัญชำติไทย 

− ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร/ส ำเนำบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจ
ท่ียงัไม่ หมดอำย ุ(ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนช่ือหรือนำมสกุล ซ่ึงท ำให้ช่ือ หรือนำมสกุลไม่ตรง
กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรท่ีออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส 
ใบหยำ่ ใบแจง้เปล่ียนช่ือหรือนำมสกุล เป็นตน้) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(ข) บุคคลท่ีมิใช่สัญชำติไทย: 

− ส ำเนำหนงัสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำย ุพร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(ค) นิติบุคคลในประเทศ: 

− ส ำเนำหนังสือรับรองบริษทัท่ีออกโดยกระทรวงพำณิชยท่ี์ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้อ  ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนั้น ๆ พร้อม ประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้มี)  

− เอกสำรหลกัฐำนของผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(ง) นิติบุคคลต่ำงประเทศ 

− ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตั้งบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และหนงัสือรับรองท่ี
ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ซ่ึงรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง  

− เอกสำรหลกัฐำนของผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
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(จ) คสัโตเดียน (Custodian) 

− ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศท่ีออกเอกสำรนั้น โดย
มีอำยุไม่เกิน 6  เดือน ก่อนวนัท่ีย่ืนใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ พร้อม
หนงัสือแต่งตั้งคสัโตเดียน และหนงัสือมอบอ ำนำจ (ถำ้มี) 

− เอกสำรหลกัฐำนของผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ท้ังนี้ กำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
ได้รับหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำวข้ำงต้นและเรียกเก็บเงินจ ำนวนดังกล่ำวได้แล้วเท่ำนั้น หำก
บริษัทเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ท่ีมิได้เกิดจำกควำมผิดของบริษัท จะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
แสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนในคร้ังนั้น ๆ  

หมำยเหตุ: ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจะตอ้งเป็นผูรั้บภำระค่ำใชจ้่ำย
ทำงภำษี และ/หรืออำกรแสตมป์ทั้งหมด (ถำ้มี) ตำมบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎำกรว่ำดว้ยอำกรแสตมป์ 
หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบงัคบัใชใ้นกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
(ถำ้มี) 

ส ำหรับใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีไม่ได้ใช้สิทธิภำยในวันก ำหนดใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย บริษัทจะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิในส่วนดังกล่ำว โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิในส่วน
ดังกล่ำวจะถือว่ำส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ 

(6) จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีจะออกเม่ือมีกำรใชสิ้ทธิ จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิซ่ึงผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิไดช้ ำระตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีกำรใชสิ้ทธินั้น โดยบริษทัจะออก
หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเป็นจ ำนวนเตม็ไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคูณดว้ยอตัรำกำรใชสิ้ทธิ หำก
มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิแลว้ ท ำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดงักล่ำว 
บริษทัจะไม่น ำเศษดงักล่ำวมำคิดค ำนวณ และจะช ำระเงินท่ีเหลือจำกกำรใช้สิทธิดงักล่ำวคืนให้แก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยบริษทัจะคืนเงินค่ำท่ีเหลือจำกกำรใช้สิทธิ โดยโอนเงินให้ผูใ้ช้สิทธิผ่ำนบัญชี
ธนำคำรท่ีระบุไวใ้นใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิภำยใน 7 วนัท ำกำร หรือส่ังจ่ำยเช็คในนำมผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิภำยใน 10 วนัท ำกำร นับจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง  โดยไม่มีดอกเบ้ีย และ/หรือ 
ค่ำเสียหำยอ่ืนใด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ
และอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุในเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีจะไดรั้บจำกกำร
ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิให้ปัดเศษของหุ้นทิ้ง 

(7) กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงซ่ึงท ำให้รำคำกำร
ใชสิ้ทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุ้น และจะใชร้ำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ 
หลงักำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกบัจ ำนวนหุ้นสำมญั (จ ำนวนหุ้นสำมญัค ำนวณไดจ้ำกอตัรำ
กำรใชสิ้ทธิใหม่ คูณกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ เม่ือค ำนวณไดจ้ ำนวนหุ้น
ออกมำเป็นเศษหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) 
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(8) หำกบริษัทได้รับเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.2.5 (5) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือ 
ตรวจสอบไดว่้ำขอ้ควำมท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนนั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งหรือปิดอำกรแสตมป์ (ถำ้มี) ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตำมบทบญัญติัแห่ง
ประมวลรัษฎำกร ขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท ำกำรแกไ้ขเพื่อให้เป็นไป
ตำมเง่ือนไขภำยใน ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น มิฉะนั้นแลว้บริษทัจะถือว่ำกำรแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภำพลง โดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิและบริษทัจะจดัส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และเงินท่ีไดรั้บไวค้ืนให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนันบัจำก
วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ และให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นส้ินสภำพลงและหมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวอีกต่อไป ซ่ึงบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยอื่น
ใดไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 

(9) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ช ำระเงินในกำรใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น หรือมีกำรช ำระเงินเกินจ ำนวนในกำร
ใชสิ้ทธิ บริษทัสงวนสิทธ์ิท่ีจะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหน่ึงต่อไปน้ี ตำมท่ีบริษทัเห็นสมควร  

(9.1) ถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิมีจ ำนวนเท่ำกบั (ก) จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีพึ่งจะไดรั้บตำมสิทธิ 
หรือ (ข) จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีพึ่งไดรั้บตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิซ่ึงบริษทัไดรั้บช ำระไวจ้ริงตำม
รำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิในขณะนั้น แลว้แต่จ ำนวนใดจะนอ้ยกว่ำ หรือ 

(9.2) ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินเพ่ิมเติมตำมจ ำนวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยใน
ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ หำกบริษทัไม่ไดรั้บเงินครบตำมจ ำนวนกำรใชสิ้ทธิภำยใน
ระยะเวลำดงักล่ำวให้ถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำไม่ประสงคใ์ช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัใน
คร้ังนั้นเฉพำะส่วนท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น และให้ถือว่ำ
ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้น ส้ินสภำพลงและหมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว
อีกต่อไป ซ่ึงบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยอ่ืนใดไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม  

ในกรณีตำมขอ้ (9.1) หรือ (9.2) หำกมีกรณีท่ีตอ้งส่งเงินคืนให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะส่งเงินท่ี
ไดรั้บไวค้ืนให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยโอนเงินให้ผูใ้ช้สิทธิผ่ำนบญัชีธนำคำรท่ีระบุไวใ้นใบแจง้
ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิภำยใน 7 วนัท ำกำร หรือส่ังจ่ำยเช็คในนำมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 10 วนัท ำ
กำรนบัตั้งแต่วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขท่ีบริษทั ก ำหนด โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
และ/หรือ ค่ำเสียหำยอื่นใด อยำ่งไรก็ดีไม่ว่ำกรณีใด ๆ หำกไดมี้กำรส่งมอบเช็ค คืนเงินท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิ
หรือเงินท่ีไดรั้บไวโ้ดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิหรือไม่สำมำรถใชสิ้ทธิ โดยไดส่้งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่
ระบุไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงินคืน
แลว้โดยชอบ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/ หรือ ค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป 

(10) เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำร
ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน กล่ำวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สำมญัเพ่ิมทุน หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิ และช ำระเงินค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนถูกตอ้งและครบถว้น
สมบูรณ์ตำมเง่ือนไขแลว้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได ้ เวน้แต่จะไดรั้บ
ควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำกบริษทั 
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(11) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนหน่วยมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยท่ี
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ บริษทัจะส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิใบใหม่ท่ีมีจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ี
เหลือคืนให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังนั้น ๆ และจะท ำกำร
ยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิใบเก่ำ  

(12) เม่ือพน้ก ำหนดวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขของกำรใช้
สิทธิท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้น ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินั้น ๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ และผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอ้ีก 

(13) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นบุคคลท่ีมิใช่สัญชำติไทยหรือไม่ใช่นิติบุคคลในประเทศ จะสำมำรถใช้
สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ก็ต่อเม่ือกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญันั้นไม่ท ำให้ขดัต่อ
ขอ้บงัคบัของบริษทัเก่ียวกบัสิทธิกำรถือหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีมิใช่สัญชำติไทย ตำมท่ีระบุในขอ้ 9 ขอ้จ ำกดักำร
โอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(14) บริษทัจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ของบริษทัต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ี
ออกใหม่ส ำหรับกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ และบริษทัไดรั้บช ำระ
ค่ำหุ้นครบตำมจ ำนวนท่ีมีกำรใช้สิทธิแลว้ นอกจำกน้ี บริษทัจะด ำเนินกำรจดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีได้ใช้สิทธินั้นเข้ำเป็นผูถื้อหุ้นสำมัญของบริษทัในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ี
ค ำนวณไดจ้ำกกำรใชสิ้ทธิ  

(15) ในกรณีท่ีหุ้นสำมญัท่ีส ำรองไวเ้พื่อรองรับกำรใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษทัจะด ำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยท่ี
เกิดขึ้นให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใช้สิทธิได ้ตำมขอ้ 3. อย่ำงไรก็ตำมบริษทัจะไม่ชดใช้
ค่ำเสียหำยให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดเ้น่ืองจำกกำรถูกจ ำกดัสิทธิตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ้นท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ไม่ว่ำหุ้นสำมญัท่ีส ำรองไวจ้ะมีจ ำนวนเพียงพอหรือไม่ก็ตำม เช่น ใน
กรณีของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิต่ำงดำ้วท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิเพรำะถูกจ ำกดัสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ี
ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้  

(16) ใบส ำคญัแสดงสิทธิน้ีไม่มีขอ้ก ำหนดให้บริษทัเรียกให้ใชสิ้ทธิแปลงสภำพก่อนระยะเวลำท่ีก ำหนด  

(17) ให้คณะกรรมกำรบริษทั หรือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพนับริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจำก
บุคคลดังกล่ำวเป็นผูพ้ิจำรณำขอ้ก ำหนด เง่ือนไขอื่นและรำยละเอียดอื่น  ๆ หรือเหตุให้ตอ้งออกหุ้นใหม่ 
ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิทั้งดำ้นรำคำและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ ตำมวิธีกำรค ำนวณท่ีเหมำะสมเม่ือมี
เหตุกำรณ์ตำมท่ีประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด ทั้งน้ี หำกมีกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งขอมติ
จำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำรบริษทัจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตำมกฎระเบียบต่อไป 
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2. กำรจัดสรรและกำรส่งมอบ  

2.1 วิธีกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
บริษทัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีสิทธิไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมวนัก ำหนด
รำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2564 ใน
อตัรำส่วน 3 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ำ (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) 

2.2 วิธีกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
บริษทัจะด ำเนินกำรแต่งตั้งให้บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย”์) เป็น
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และบริษทัจะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
(Record Date) ในวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2564 ในอตัรำส่วน 3 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ในกรณี
ท่ีมีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 

 

2.2.1 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์  

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะท ำกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีไดรั้บกำรจดัสรรให้แก่
ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ตำมช่ือและท่ีอยู่ ท่ีระบุในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของ
บริษทั ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ ไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 
27 พฤษภำคม 2564  โดยเร็ว ในกรณีน้ีผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บ
จดัสรรในตลำดหลกัทรัพยไ์ดจ้นกว่ำจะไดรั้บใบส ำคญัแสดงสิทธิและตลำดหลกัทรัพยอ์นุญำตให้ใบส ำคญั
แสดงสิทธิท ำกำรซ้ือขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงอำจไดรั้บใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยหลงัจำกใบส ำคญั
แสดงสิทธิของบริษทัไดรั้บอนุญำตให้เขำ้ท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์ 

2.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์  
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะด ำเนินกำรน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฝำกไวก้ับ “บริษทั ศูนยรั์บฝำก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” และศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นฝำกใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ ในขณะเดียวกนับริษทัหลกัทรัพยน์ั้นก็จะ
บนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีผูไ้ดรั้บกำรจดัสรรฝำกไว ้และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผูท่ี้
ได้รับกำรจดัสรรโดยเร็ว ในกรณีน้ีผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำร
จดัสรรในตลำดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรัพยอ์นุญำตให้ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษทัท ำกำรซ้ือ
ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บกำรจดัสรรจะตอ้งตรงกบัช่ือเจำ้ของบญัชีซ้ือขำย
หลกัทรัพยท่ี์ผูไ้ดรั้บกำรจดัสรรประสงค์ท่ีจะฝำกใบส ำคญัแสดงสิทธิไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพย์
ดังกล่ำว มิฉะนั้นแล้วบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูท่ี้ได้รับกำร
จดัสรรตำมขอ้ 2.2.1 แทน 
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2.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์สมำชิกเลขท่ี 600 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะด ำเนินกำรน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรฝำกไวก้บัศูนยรั์บฝำก
หลกัทรัพย ์และศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีไดรั้บ
จดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรัพยส์มำชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐำนกำร ฝำกให้ผูจ้องซ้ือโดยเร็ว หำกผู ้
ถือหุ้นท่ีไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งกำรขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อหุ้นดงักล่ำวจะตอ้งถอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำกบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์สมำชิกเลขท่ี 600 โดยตอ้ง ติดต่อท่ีศูนยรั์บ
ฝำกหลกัทรัพยห์รือบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมอตัรำท่ีศูนยรั์บฝำก
หลกัทรัพย ์และ/หรือ ตำมท่ีบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น ๆ ก ำหนด ทั้งน้ี กำรถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีฝำกไวใ้น
บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มำชิกเลขท่ี 600 จะตอ้งใชร้ะยะเวลำหน่ึงในกำรด ำเนินกำร ดงันั้น ผูถื้อ
หุ้นท่ีไดรั้บกำรจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีเม่ือตลำดหลกัทรัพย์
อนุญำตให้ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษทัท ำกำรซ้ือขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์และผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บกำร
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิไดด้ ำเนินกำรถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำกบญัชีผูอ้อกหลกัทรัพยส์มำชิก
เลขท่ี 600 ดงักล่ำวแลว้ 

 

3. กำรชดใช้ค่ำเสียหำยกรณีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพิม่ทุนเพ่ือรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 บริษทัจะชดใชค้่ำเสียหำยให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดงัน้ี 

3.1 กำรค ำนวณค่ำเสียหำย  

บริษทัจะชดใชค้่ำเสียหำยให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ต่อเม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดม้ำแจง้ควำมจ ำนงท่ีจะใช้
สิทธิ โดยไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว ้และบริษทัไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญั เพ่ิมทุนเพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิไดอ้ย่ำงครบถว้น โดยค่ำเสียหำยท่ีบริษทัจะชดใช้ให้แก่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิขำ้งตน้สำมำรถค ำนวณไดด้งัน้ี  

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x [MP - EP] โดยท่ี  

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไม่สำมำรถจดัให้มี และ/หรือเพ่ิมขึ้นไดต้ำมอตัรำกำรใช้สิทธิท่ี
เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น ต่อ 1 หน่วย 

MP คือ รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั ซ่ึงค ำนวณจำกมูลค่ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมญั
ของบริษทัทั้งหมดหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษทัท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดใน
ตลำดหลกัทรัพยใ์นระหว่ำง ระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำรซ้ือขำยของตลำด
หลกัทรัพย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ซ่ึงผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ 

EP คือ รำคำกำรใช้สิทธิหรือรำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเปล่ียนแปลงแล้ว
ตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 



17 
 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสำมัญ แต่ไม่สำมำรถจองซ้ือได ้
เน่ืองจำกอตัรำส่วนกำรถือหุ้นของคนท่ีมิใช่สัญชำติไทยในขณะนั้นเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้
แลว้ ทั้งหมดของบริษทัตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้จ ำกดักำรโอนหุ้นสำมญั บริษทัจะไม่ชดใชค้่ำเสียหำยหรือด ำเนินกำรอื่น
ใดให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทย และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่ำเสียหำย หรือเรียกร้องให้บริษทัชดใชใ้ด ๆ ทั้งส้ิน 
 

3.2 วิธีกำรชดใช้ค่ำเสียหำย  

บริษทัจะช ำระให้เป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะและจะจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 30 วนันับจำกวนั 
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ หำกไดมี้กำรส่งเช็คคืนเงินค่ำเสียหำย ดงักล่ำวทำงไปรษณีย ์
ลงทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่ระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัโดยถูกตอ้งแลว้ให้ถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิไดรั้บคืน เงินค่ำเสียหำยแลว้โดยชอบ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียหรือค่ำเสียหำย
ใด ๆ อีกต่อไป 

 

4. เง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 
บริษทัจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดง
สิทธิเม่ือเกิดเหตุกำรณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ไม่ให้นอ้ยไปกว่ำเดิม 

4.1 เม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทอันเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นสำมัญท่ี
จ ำหน่ำยแล้วของบริษัท  
กำรเปล่ียนแปลงรำคำใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีเม่ือมูลค่ำท่ีตรำไวมี้ผลบงัคบัใชต้ำมท่ีเผยแพร่
ผำ่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพย ์(SETLink)  

(ก)   รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
 
  Price 1 = Price 0 [ Par 1 ] 
                 [ Par 0 ] 

(ข)     อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
  Ratio 1 = Ratio 0 [ Par 0 ] 
                   [ Par 1 ] 

โดยท่ี  

Price 1 คือ      รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0   คือ      รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง  
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Ratio 1  คือ      อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0  คือ      อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Par   1  คือ      มูลค่ำท่ีตรำไวใ้หม่ของหุ้นสำมญัหลงักำรเปล่ียนแปลง  
Par   0   คือ      มูลค่ำท่ีตรำไวเ้ดิมของหุ้นสำมญัก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
 
 

4.2 เม่ือบริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด 
ในรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ค ำนวณต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท  

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่ไดรั้บ
สิทธิในกำรจองซ้ือหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีขึ้นเคร่ืองหมำย XR และ/หรือ XW) กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่
ผูถื้อหุ้นเดิม (Right issues) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ 
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี โดย “รำคำสุทธิต่อหุ้นของ
หุ้นสำมญัท่ีออกใหม่” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัจะไดรั้บจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัหกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยท่ี
เกิดจำกกำรออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถำ้มี) หำรดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ทั้งหมด  

“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั” ก ำหนดไวเ้ท่ำกบั “รำคำตลำดเฉล่ียถ่วงน้ำํหนกัต่อหุ้นของหุ้นสำมญั 
ของบริษทั” โดยท่ี “รำคำตลำดเฉล่ียถ่วงน้ำํหนกัต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั” หมำยถึง มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมญั 
ทั้งหมดของบริษทั หำรดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษทัท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยใ์นระยะเวลำ 7 วนั
ท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำรซ้ือขำยของตลำดหลกัทรัพย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ  

"วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ (วนั 
แรกท่ีขึ้นเคร่ืองหมำย XR และ/หรือ XW) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ 
วนั แรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/ หรือกรณี
ท่ีเป็น กำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั” เน่ืองจำกหุ้นสำมญัไม่มีกำรซ้ือขำยในช่วงเวลำ
ดงักล่ำว บริษทัจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณแทน  

“รำคำยติุธรรม” หมำยถึง รำคำท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท่ีส ำนกังำนก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัพร้อมกนัมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ให้ใช้
รำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีกำรเสนอขำยดงักล่ำวไม่ อยู่
ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนัให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยท่ีต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้น 
สำมญัของบริษทั มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนั้น 

(ก) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี  

Price 1 = 
Price 0 x [(A X MP) + BY] 
            MP x (A + B) 
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(ข) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

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

 
โดยท่ี  
Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ 

เพ่ือสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขำย
หุ้น สำมญัให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ทั้งกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำย  
ให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั 

BY คือ จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บหักดว้ยค่ำใชจ้่ำย (ถำ้มี) จำกหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ทั้งกำรเสนอขำย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำย
ให้แก่ บุคคลในวงจ ำกดั 
 

4.3 เม่ือบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใด  ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจ ำกัด โดยท่ีหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพ์ในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ หรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือ ใช้
สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ) โดยท่ีรำคำสุทธิต่อหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดังกล่ำวต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท  
กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัไม่ไดรั้บ 
สิทธิกำรจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใด ๆ ขำ้งตน้ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือ เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือ ให้
สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั (วนัแรกท่ีขึ้นเคร่ืองหมำย XR และ/หรือ XW) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือ
เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือ ให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ
กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี  

"รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินท่ีบริษทัจะไดรั้บจำกกำรขำย
หลกัทรัพยท่ี์ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือ เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือ ให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั หักดว้ยค่ำใชจ้่ำย
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ท่ีเกิดจำกกำรออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถำ้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจำกกำรแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือใช้
สิทธิ ซ้ือหุ้นสำมญันั้น หำรดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธินั้น  

“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั" ให้ใชแ้ละมีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ 4.2 ขำ้งตน้ 

(ก) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี  

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

 
(ข) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

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

 
โดยท่ี  

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

MP คือ รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผู ้
ถือหุ้น เพ่ือสิทธิในกำรจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ 
หรือ เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญ กรณีเสนอขำย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออก
ใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลง สภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำร
ซ้ือหุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/ หรือ กรณีเสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลกัทรัพยใ์ด ๆ ท่ีให้
สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือ เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้น
สำมญัตำมท่ีเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั 

BY คือ จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บหักดว้ยค่ำใช้จ่ำย (ถำ้มี) จำกกำรออกหลกัทรัพยใ์ด ๆ ท่ีให้
สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือ เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้น
สำมัญ ส ำหรับกำร เสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอ ขำยให้แก่บุคคล ในวงจ ำกดั รวมกบัเงินท่ีจะ



21 
 

ไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิแปลง สภำพหรือ เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สำมญั  

 
4.4 เม่ือบริษัทจ่ำยปันผลท้ังหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท  

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่มีสิทธิ
รับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ีขึ้นเคร่ืองหมำย XD) 

(ก) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี  

Price 1 = 
Price 0 x A 

A + B 
 

(ข) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Ratio 1 = 
Ratio 0 x (A + B) 

A 
 

โดยท่ี  

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น
สำมญัเพื่อสิทธิในกำรรับหุ้นปันผล 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสำมญัปันผล 

 
4.5 เม่ือบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ของบริษัท (ตำมงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร)  ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใด ๆ ไม่ว่ำจะจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนหรือก ำไรสะสม 
ในระหว่ำงอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังนี ้ 

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่มีสิทธิ
รับเงินปันผล (วนัแรกท่ีขึ้นเคร่ืองหมำย XD)  

อตัรำร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ำยให้กบัผูถื้อหุ้นค ำนวณโดยน ำเงินปันผลท่ีจ่ำยออกจริงจำกผลกำรด ำเนินงำนในแตล่ะ
รอบระยะเวลำบญัชี หำรดว้ยก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัหลงัหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินส ำรอง 
ตำมกฎหมำยของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะบญัชีเดียวกนั โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่ำยออกจริงดงักล่ำว ให้รวมถึงเงิน
ปันผลท่ีจ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบญัชีดงักล่ำวดว้ย 
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(ก) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี  
 

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

MP 
 

(ข) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Ratio 1 = 
Ratio 0 x MP 

[MP - (D – R)] 
 
โดยท่ี  

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

MP คือ รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั 

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ำยแก่ผูถื้อหุ้น 

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ำยในอตัรำร้อยละ 100 โดยค ำนวณจำกก ำไรสุทธิตำม
งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั หลงัหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินส ำรอง
ตำมกฎหมำยหำรดว้ยจ ำนวนหุ้นทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

รำคำตลำดต่อ 
หุ้นของหุน้ 
สำมญัของบริษทั 

คือ รำคำตลำดเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั 

รำคำตลำดเฉล่ียถ่วง
น ้ำหนกัต่อหุน้ของ
หุ้นสำมญัของ
บริษทั 

คือ มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมญัทั้งหมดของบริษทั หำรดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญั
ของบริษทัท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพย ์ในระยะเวลำ 7 วนั
ท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำรซ้ือขำยของตลำดหลกัทรัพย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัท่ี
ใชใ้นกำรค ำนวณ 

วนัท่ีใชใ้นกำร
ค ำนวณ 

คือ วันแรกท่ีผู ้ซ้ือหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกท่ีขึ้น
เคร่ืองหมำย XD) 

 

ในกรณีไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั” เน่ืองจำกหุ้นสำมญัไม่มีกำรซ้ือขำยในช่วงเวลำ
ดงักล่ำว บริษทัจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยติุธรรมเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณแทน 
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4.6 ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใด ๆ อันท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพงึได้ โดยที่เหตุกำรณ์ใด ๆ 
นั้นไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.5 

บริษทัจะพิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ (หรือปรับจ ำนวน 
หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ แทนอตัรำกำรใช้สิทธิ) อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำให้สิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดอ้ยไปกว่ำเดิม ทั้งน้ี ให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็นท่ีสุด โดยบริษทัจะแจง้ตลำดหลกัทรัพยแ์ละส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ทรำบ ภำยใน 15 วนั นับจำกวนัท่ีมีเหตุให้ตอ้งด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้สิทธิ หรือผลกำรพิจำรณำเป็นท่ีสุด 
พร้อมทั้งปิดประกำศขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีไดรั้บกำรแกไ้ข ณ ท่ีท  ำกำรส ำนักงำนใหญ่ และแจง้ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิทรำบตำม วิธีกำรในขอ้ 12.5 

4.7 กำรค ำนวณเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.6  

เป็นอิสระต่อกนั ส ำหรับในกรณีท่ีเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกนัให้ค  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเรียงล ำดบั ดงัน้ีคือ  
ขอ้ 4.1, 4.5, 4.4,  4.2, 4.3, 4.6 โดยในแต่ละล ำดบัคร้ังท่ีค  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิ
และอตัรำกำรใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง 

4.8 บริษัทจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิเว้นแต่จะมีกำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ รวมทั้ง
จะไม่ขยำยอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

4.9 บริษัทอำจท ำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กับกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิได้ 

ทั้งน้ี หำกบริษทัตอ้งออกหุ้นรองรับเพ่ิมเติม บริษทัตอ้งย่ืนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัให้ออกหุ้นรองรับกำรปรับ 
สิทธินั้นอย่ำงเพียงพอต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือว่ำบริษทัไดรั้บอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นเพื่อ
รองรับกำรใชสิ้ทธิ 

4.10  ในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่มีรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้น
สำมัญของบริษัท (Par Value) 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำใช้สิทธิใหม่เท่ำกับมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมัญของบริษทั เวน้แต่กฎหมำย
ก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ส ำหรับอตัรำกำรใช้ สิทธิใหม่ให้ใช้อตัรำกำรใช้สิทธิท่ีค ำนวณไดต้ำมขอ้ 4.1 ถึงข้อ 4.6 
เช่นเดิม  

บริษทัจะด ำเนินกำรแจง้ผลกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมขอ้ 4.1 ถึงขอ้ 4.10 ให้ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพย ์(SETLink) ทนัที หรือภำยใน 9.00 น. ของ
วนัท่ีอตัรำ และรำคำใชสิ้ทธิมีผลบงัคบัใช ้และแจง้ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัจำกวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบั
ใชต้่อกำร เปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ 
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5. สถำนภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่ำงวันท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

สถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่ำงวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิได้แจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ และวนัก่อน
วนัท่ีกระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแล้ว อันเน่ืองมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมี
สถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้จง้ควำมจ ำนงใชสิ้ทธิ และสถำนภำพจะส้ินสุดลงในวนัท่ี
กระทรวงพำณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้อนัเน่ืองมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิขำ้งตน้แลว้  

ในกรณีท่ีบริษทัมีกำรปรับรำคำใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ไดน้ ำหุ้นสำมญัท่ีเกิดขึ้นจำกกำร
ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดท้  ำกำรใช้สิทธิแล้วจะ
ไดรั้บกำรปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยเร็ว
ท่ีสุดตำมจ ำนวนท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บหำกรำคำท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบงัคบัใช้ โดยผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิอำจไดรั้บหุ้นสำมญัส่วนเพ่ิมช้ำกว่ำหุ้นสำมญัท่ีไดรั้บก่อนหน้ำน้ีแลว้ แต่ไม่เกิน 45 วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรปรับ
สิทธิ 

6. สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุ้นสำมัญท่ีออกตำมกำรใช้สิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีจะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุ้น 
สำมญัเดิมของบริษทัท่ีออกไปก่อนหนำ้น้ีแลว้ รวมทั้งสิทธิในกำรรับเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้น
ทั้งน้ี นบัแต่วนัท่ีกระทรวงพำณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้และนำยทะเบียนหุ้นสำมญัของบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั หำกบริษทัไดป้ระกำศวนัก ำหนดให้สิทธิในเงินปันผล 
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ผูถื้อหุ้นก่อนวนัท่ีกระทรวงพำณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้และนำยทะเบียน หุ้น
สำมญัของบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนนั้น  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีกำรปรับสิทธิและบริษทัตอ้งออกหุ้นสำมญัรองรับกำรใชสิ้ทธิเพ่ิมเติม บริษทัจะด ำเนินกำรย่ืนมติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัให้ออกหุ้นสำมญัรองรับกำรใชสิ้ทธิเพ่ิมเติมต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยเร็ว 

 
7. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส ำคญัสิทธิท่ีออกและเสนอขำย คร้ังท่ี 1 
(KWM-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั 

: ไม่เกิน 140,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดืมของบริษทัในคร้ังน้ี  

มูลค่ำท่ีตรำไว ้ : หุ้นละ 0.50 บำท 

รำคำใชสิ้ทธิ : 1.50 บำทต่อหุ้น เวน้แต่จะมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิซ่ึงเป็นไป
ตำมเง่ือนไขปรับสิทธิ  

เน่ืองจำกหุ้นสำมญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (ตลำดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นสำมญัของ
บริษทัมีกำรซ้ือขำยอยู่) ดงันั้นหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถเขำ้ท ำกำรซ้ือ
ขำยในตลำดหลกัทรัพยไ์ดภ้ำยหลงัจำกท่ีบริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนหุ้นสำมญัใหม่ดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ลว้ โดย
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บริษทัจะด ำเนินกำรยื่นขออนุญำตน ำหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่จำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลำดหลกัทรัพยภ์ำยใน 30 วนันับจำกวนัสุดทำ้ยของระยะเวลำกำรใช้สิทธิ ทั้งน้ี
เพ่ือให้หุ้นสำมญัดงักล่ำวสำมำรถท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุ้นสำมญัเดิมของบริษทั และในกรณีท่ี
บริษทัมีหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี บริษทัจะน ำเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำต่อไปตำมล ำดบั 

8. กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่ 

ในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนสำมำรถเลือกให้บริษทัด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี โดยจะตอ้งระบุมำในใบแจง้
ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัดงักล่ำวดว้ย  

(1) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นประสงคจ์ะขอรับใบหุน้สำมญั โดยให้ออกใบหุ้นในนำมของ
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยใ์นฐำนะนำยทะเบียนจะส่งมอบใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีใชสิ้ทธิแก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทุน ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิ ในกรณีน้ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนจะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลกัทรัพยไ์ดจ้นกว่ำจะไดรั้บใบหุ้น  และ
ตลำดหลกัทรัพยอ์นุญำตให้หุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิท ำกำรซ้ือขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์ซ่ึงอำจจะไดรั้บใบหุน้
ภำยหลงัจำกท่ีหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิไดรั้บอนุญำตให้ท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์ 

(2) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้นสำมญั แต่ประสงคท่ี์จะฝำกหุ้น
สำมญัไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยอ์ยู ่กรณีน้ีผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิตอ้งระบุช่ือบริษทัหลกัทรัพย  ์เลขท่ีสมำชิก (Broker) และเลขท่ีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิให้ถูกต้องในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ บริษัทจะส่งมอบหุ้นสำมัญผ่ำนบัญชีฝำก
หลกัทรัพยด์งักล่ำวภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ในกรณีน้ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำร
จดัสรรหุ้นสำมญัจะสำมำรถขำยหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิในตลำดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรัพยอ์นุญำต
ให้หุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิท ำกำรซ้ือขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเลือกให้บริษทัด ำเนินกำรตำมขอ้ (2) ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้น จะตอ้ง
ตรงกบัช่ือเจำ้ของบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝำกหุ้นสำมญัไวใ้นบญัชีหลกัทรัพย์
ดงักล่ำว มิฉะนั้นแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรร
หุ้นตำมขอ้ (1) แทน  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเลือกให้บริษทัด ำเนินกำรตำมขอ้ (2) ช่ือของผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้น จะตอ้งตรงกบัช่ือเจำ้ของบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ประสงคจ์ะฝำกหุ้นสำมญัไวใ้นบญัชีหลกัทรัพย์ดงักล่ำว มิฉะนั้นแลว้บริษทัขอสงวน สิทธิท่ีจะด ำเนินกำรออกใบหุ้น
แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นตำมขอ้ (1) แทน  

(3) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้น แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริกำรของศูนย์
รับฝำกหลกัทรัพย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝำกหุ้นสำมญัไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์
สมำชิกเลขท่ี 600 ในกรณีน้ี บริษทัจะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิฝำกไวก้บัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์
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และศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัตำมจ ำนวน ท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บกำร
จดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มำชิกเลขท่ี 600 และ ออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีได้รับกำรจัดสรรหุ้นภำยใน 7 วนัท ำกำร นับจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิ เม่ือผูท่ี้ได้รับกำรจัดสรรหุ้น
ตอ้งกำรขำยหุ้น ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นตอ้งถอนหุ้นออกจำกบัญชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มำชิกเลขท่ี 600 
ดงักล่ำว โดยตอ้งติดต่อผำ่นบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์
และ/หรือ ตำมท่ี บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นก ำหนด ดงันั้น ในกรณีน้ี ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นท่ีไดรั้บกำร 
จดัสรรในตลำดหลกัทรัพยไ์ดเ้ม่ือตลำดหลกัทรัพยอ์นุญำตให้หุ้นของบริษทัท ำกำรซ้ือขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์และ
ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นไดด้ ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมำชิกเลขท่ี 600 ดงักล่ำว
แลว้ 

9. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

9.1 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษทัไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่กำรโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย และตลำดหลกัทรัพยจ์ะท ำ
กำรขึ้นเคร่ืองหมำย SP (ห้ำมซ้ือขำย) ล่วงหน้ำ 2 วนัท ำกำร ก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนโดยภำยหลงักำรออกและเสนอ
ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี บริษทัจะย่ืนค ำขออนุญำตน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (ตลำดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นสำมญัของบริษทัมีกำรซ้ือขำยอยู)่ โดยเร็ว และคำดว่ำ
จะสำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยใน 45 วนันบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้เสร็จ 

9.2 ข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

9.2.1 บริษทัจะไม่ออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงดำ้ว ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรใชสิ้ทธิ
ตำมขอ้ 1.2.5 หำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวจะท ำให้อตัรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงดำ้วของบริษทัในขณะใด
ขณะหน่ึงมีจ ำนวนรวมกนัเกินกว่ำร้อยละส่ีสิบเกำ้ (49) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด ตำมท่ีระบุใน
ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 10 หรือตำมสัดส่วนท่ีอำจมีกำรแกไ้ขในขอ้บงัคบัของบริษทัในอนำคต 

ทั้งน้ี บริษทัจะด ำเนินกำรให้ผูท่ี้มิใช่สัญชำติไทยไดใ้ช้สิทธิตำมล ำดบักำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิท่ี
ครบถว้นสมบูรณ์ตำมท่ีก ำหนดไว ้หำกมีผูท่ี้มิใช่สัญชำติไทยไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิท่ีครบถว้น
สมบูรณ์ในล ำดับเดียวกัน บริษทัสำมำรถใช้ดุลพินิจในกำรพิจำรณำด ำเนินกำรให้ผูท่ี้มิใช่สัญชำติไทย
ดงักล่ำวใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมควำมเหมำะสม  

9.2.2 หำกขอ้จ ำกดักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิขำ้งตน้มีผลท ำให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยท่ีไดด้ ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมวิธีกำรใชสิ้ทธิไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำม
จ ำนวนท่ีระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษทัจะคนื
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิ และเงินท่ีเหลือให้แก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยดงักล่ำว ภำยใน 14 วนั นับจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ ตำมวิธีกำร
และเง่ือนไขท่ีบริษทัก ำหนดโดยไม่มีดอกเบ้ียและ/หรือค่ำเสียหำยอ่ืนใด   
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9.2.3 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยจะไม่ไดรั้บกำรชดเชย ไม่ว่ำ 
รูปแบบใดจำกบริษทั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรใชสิ้ทธิไดโ้ดยมีสำเหตุมำจำกขอ้จ ำกดัเร่ืองสัดส่วน 
กำรถือครองหลกัทรัพยข์องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทย 

9.2.4 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยไม่สำมำรถใชสิ้ทธิ 
แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั อนัเน่ืองมำจำกขอ้จ ำกดักำรโอนตำมท่ีกล่ำวในขอ้ 9.2.1 และให้ถือว่ำใบส ำคญั 
แสดงสิทธิดงักล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยดงักล่ำว ไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
ค่ำเสียหำยใด ๆ ต่อบริษทั และบริษทัจะไม่ด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำยท่ีเกิดขึ้นทั้งส้ิน 

10. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำหลักทรัพย์ที่เสนอขำย  

ไม่มีกำรก ำหนดรำคำของใบส ำคญัแสดงสิทธิ เน่ืองจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวเป็นกำรออกโดยไม่คิดมูลค่ำ 

11. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ในกรณีท่ีมีเหตุให้เกิดผลกระทบต่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งในส่วนของรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิท่ีท ำให้ผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์นอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไว ้กำรเรียก และ/หรือ กำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิให้เป็นไปตำมวิธีกำรดงัต่อไปน้ี 

11.1 ในกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกประชุมโดยบริษทัหรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ให้บริษทัจดัท ำหนงัสือนดัประชุม ระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ผูท่ี้ขอให้เรียกประชุม และเร่ืองท่ีจะพิจำรณำในท่ีประชุม 
และจดัส่งให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยช่ือ และท่ีอยู่
ท่ี ปรำกฏอยูใ่นสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิและแจง้ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพย ์
เพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนกำรประชุมในแต่ละคร้ัง  

ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้้องขอให้จดัประชุม จะตอ้งมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิซ่ึง
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ รวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ
เป็นผูร้้องขอ โดยท ำเป็นหนงัสือท่ี ระบุเหตุผลอยำ่งชดัเจนในกำรขอให้มีกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ
บริษทัจะตอ้งจดัประชุมผูถื้อใบแสดงสิทธิภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีไดรั้บหนงัสือร้องขอให้จดัประชุม  

บริษทัจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมดงักล่ำว ภำยใน  21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมจะตอ้งมีรำยช่ือเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนดงักล่ำว (วนัก่อน
วนัแรกท่ีขึ้นเคร่ืองหมำย XM) 

11.2 ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแลว้บำงส่วนมี 
สิทธิเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และอำจมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนกไ็ด ้
โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะตอ้งจดัท ำหนงัสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีบริษทัก ำหนด และให้ยื่นหนงัสือ
มอบฉันทะต่อประธำนท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธำนท่ีประชุมมอบหมำยก่อนเร่ิมประชุม ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมี
สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ช้สิทธิหรือใช้
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สิทธิไปแล้วบำงส่วนของบริษทัในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิคนใดท่ีมีส่วนได้เสียใน
ขอ้พิจำรณำอนัใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจำรณำและลงมติ ห้ำมมิให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนน
ในขอ้พิจำรณำขอ้นั้น ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีส่วนไดเ้สียตำมขอ้น้ี หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชุมพิจำรณำลงมติ 

11.3 ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีถืออยู่
โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง ผูเ้ป็นประธำนในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจำก 
สิทธิท่ีตนมีในฐำนะเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือผูรั้บมอบฉนัทะ 

11.4 ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษทัท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดัประชุม ประธำนในท่ีประชุมอำจมำจำกบุคคลท่ีถือใบส ำคญัแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบ
คดัเลือก กรณีท่ีประธำนกรรมกำรหรือบุคคลท่ีประธำนกรรมกำรมอบหมำยไม่เขำ้ร่วมประชุม โดยท่ีทั้งสองกรณี
ประธำนท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขำด 

11.5 องคป์ระชุมในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ 
หรือใช้สิทธิไปแลว้บำงส่วน และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 
ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีไม่ครบเป็นองคป์ระชุมให้ถือ
ว่ำ กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป หำกกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นเป็นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำร
บริษทั ให้นัดประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั แต่ไม่เกินกว่ำ 14 วนันับจำกวนัท่ีก ำหนดเป็นวนั
ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังแรก และให้บริษทัด ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิทุกรำยและตลำดหลกัทรัพยต์ำมรำยละเอียดและวิธีกำรท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ โดยเร่ืองท่ีจะพิจำรณำและลงมติ
ในท่ีประชุมคร้ังใหม่จะตอ้งเป็นเร่ืองเดิมท่ีอำจพิจำรณำไดโ้ดยชอบในกำรประชุมคร้ังก่อนเท่ำนั้น ในกำรประชุม
คร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชุม กล่ำวคือ มีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมำประชุมเท่ำใดถือว่ำเป็นองค์
ประชุม ทั้งน้ี ส ำหรับในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ 

11.6 ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมคร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ 45 นำที ยงัมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุม
ยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอนัระงบัไป 

11.7 มติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหน่วยของ 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ และ/หรือ ใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน ณ ขณะนั้น ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

11.8 มติใด ๆ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นั้น ให้ถือว่ำมีผลผกูพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทุก 
รำย ไม่ว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นจะไดเ้ขำ้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่ก็ตำม  

11.9 ภำยหลงัจำกบริษทัไดด้ ำเนินกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะแจง้มติของท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญั 
แสดงสิทธิให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผำ่นทำงข่ำวตลำดหลกัทรัพยโ์ดยเร็ว 
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11.10 บริษทัจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วนั นบัจำกวนัประชุมผู ้ถือ 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยให้ประธำนท่ีประชุมถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังนั้น ๆ  เป็นผูล้งนำมรับรองรำยงำนกำร 
ประชุมและจดัเก็บรำยงำนกำรประชุมไวท่ี้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั ทั้งน้ี รำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวซ่ึงลงนำม 
โดยประธำนท่ีประชุมในแต่ละคร้ังให้ถือว่ำถูกตอ้งและผูกพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำยไม่ว่ำจะไดเ้ขำ้ร่วม 
ประชุมดว้ยหรือไม่ก็ตำม และในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิร้องขอ บริษทัจะจดัส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่ผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรำยท่ีร้องขอ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดังกล่ำวจะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใช้จ่ ำยท่ี
เก่ียวกบักำรจดัส่งรำยงำนกำรประชุมนั้น 

11.11 ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทั และท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทั
มีสิทธิท่ีจะเข้ำร่วมประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค  ำอธิบำยในท่ีประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

11.12 บริษทัจะเป็นผูช้  ำระค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบักำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมด 

11.13 บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิตำมมติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินบัตั้งแต่วนัท่ีประชุม เพ่ือลงมติ 
และบริษทัจะแจง้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์
ทรำบภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้น 

12. กำรแก้ไขเพิม่เติมข้อก ำหนดสิทธิเง่ือนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

12.1 กำรแก้ไขเพิม่เติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือไม่ท ำให้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิด้อยลง  

 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิในเร่ืองท่ีเห็นไดว่้ำจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้ หรือ  
ในส่วนซ่ึงไม่ท ำให้สิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยลงหรือเพื่อให้เป็นไปตำมบทบญัญติัหรือหลกัเกณฑ์ท่ี
ก ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือ กฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง หรือ กรณีกำรปรับสิทธิ
ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4 ให้มีผลใชบ้งัคบั โดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

12.2 กำรแก้ไขเพิม่เติมท่ีเป็นสำระส ำคัญ  

 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธินอกเหนือจำกกรณีตำมขอ้ 12.1 ตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกบริษทัและ ท่ีประชุม
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

12.3 เง่ือนไขในกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพิม่เติมข้อก ำหนดสิทธิ  

 กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่เป็นกำรขยำยอำยุใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือกำร 
เปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิหรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิ ยกเวน้กำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 
4 และ ต้องไม่ขดัหรือแยง้กับกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมถึง ข้อก ำหนดตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 34/2551 หรือ กฎเกณฑใ์ด ๆ ของส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือของตลำดหลกัทรัพย ์
รวมทั้งท่ีจะมีเพ่ิมเติมภำยหลงัท่ีบริษทัไดจ้ดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีแลว้ 
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12.4  กระบวนกำรหรือขั้นตอนในกำรจะด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิโดยมติที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิ 

(1) บริษทัมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อขอมติใด ๆ โดยจดัประชุมตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้น
ขอ้ก ำหนดสิทธิ ซ่ึงมติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิน้ีจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำก่ึง
หน่ึงของจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ทั้งน้ีประธำนกรรมกำรหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษทัจะเป็น
ประธำนในท่ีประชุม ซ่ึงมติโดยชอบของท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเรียกประชุมและด ำเนินกำร
ประชุมให้มีผลบงัคบัใช้และผูกพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำยไม่ว่ำจะเขำ้ร่วมประชุมหรือตอบรับ
หนงัสือแทนกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือไม่ก็ตำม  

(2) ในกำรลงมติใด ๆ บริษทัอำจขอควำมเห็นชอบจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นหนงัสือแทนกำรเรียกประชุม
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อลงมติใด ๆ ดงักล่ำว โดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียง ทั้งน้ี มติดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชแ้ละผูกพนัผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำย ไม่ว่ำจะเขำ้ร่วมประชุมหรือตอบรับหนงัสือแทนกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิ หรือไม่ก็ตำม 

12.5 กำรแจ้งข้อก ำหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 ผูอ้อกใบส ำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำด 
หลกัทรัพยโ์ดยทนัทีหลงัจำกท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ และจะด ำเนินกำรจดัส่งขอ้ก ำหนด
สิทธิท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเม่ือไดรั้บกำรร้องขอภำยใน 15 วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรร้อง
ขอและจดัส่งนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิและส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีกำรแกไ้ข
เปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนด  

13. ผลบังคับของข้อก ำหนดสิทธิและกฏหมำยที่ใช้บังคับ  

ขอ้ก ำหนดสิทธิฉบบัน้ีจะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิวนัสุดทำ้ย โดย
ขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีจะใช้บงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย กำรตีควำมและผลของขอ้ก ำหนดสิทธิฉบบัน้ีให้เป็นไป ตำม
บทบญัญติัแห่งกฎหมำยไทยและหำกมีขอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีขดัหรือแยง้กบักฎหมำยหรือประกำศใดๆ ท่ีมีผล
ใชบ้งัคบัตำมกฎหมำยกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ใชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักล่ำวบงัคบักบัใบส ำคญัแสดง
สิทธิแทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนท่ีขดัแยง้กนันั้น 
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ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิขอรับรองว่ำ จะปฏิบติัตำมรำยละเอียดและเง่ือนไขของขอ้ก ำหนดสิทธิโดยเคร่งครัดจึงไดล้งนำม
ไวเ้ป็นหลกัฐำน ณ วนัท่ี 5 กรกฎำคม 2564 

 

 

 
ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
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           (นำย เอกพนัธ์ วนโกสุม)                                                      (นำงสำว ติยำภรณ์ วนโกสุม) 
         กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม                         กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม 

ประทับตรำบริษัท 



Checklist warrant-RO 
ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ 

warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  
 

บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  บริษัท เค. ดับบลวิ. เม็ททัล เวิร์ค จ ำกดั (มหำชน)   

      เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

 

รำยละเอยีดของ warrant   
 - ช่ือ warrant  (ถา้มี) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัเค. ดบับลิว. 
เมท็ทลั เวิร์ค จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 หรือ (KWM-W1)   
 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี  27 พฤษภาคม 2564    
 - วนัท่ีเสนอขาย warrant  5 กรกฎาคม 2564 - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant 4 กรกฎาคม 2566  
 - จ านวน warrant ท่ีเสนอขาย 140,000,000               - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  4 กรกฎาคม 2566 
 - ราคาท่ีเสนอขาย   0.00 บาท                                    - จ านวนหุน้รองรับ   140,000,000     
 - อตัราการใชสิ้ทธิ          1:1                        - ราคาใชสิ้ทธิ  1.50 บาท                
 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

1. ลกัษณะของ warrant   
 1.1 สัดส่วนจ านวนหุน้รองรับต่อจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั2 เท่ากบั 

       50%  

 
 

✓ 

 
 
 
ขอ้ 1.1 หนา้ 3 

 
1
  ให้ระบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

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

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                        (จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจ านวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อื่น 

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

มีมติอนุมติัให้ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถ้ือหุ้นมีมติในวาระอ่ืนใดท่ี
อาจท าให้จ านวนหุ้นรองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งน ามาค านวณเพ่ิมขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีการ
ปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งน าหุ้นรองรับท่ีอาจเพ่ิมขึ้นดงักล่าวมารวมค านวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 



2 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

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

  

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant (วนัท่ี 5 กรกฎาคม 
2564) 

✓ ขอ้ 1.1 หนา้ 3 

 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน ✓ ขอ้ 1.1 หนา้ 3-4 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ≥ 15 วนั 
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ3 

✓ ขอ้ 1.2.2 หนา้ 8 

 1.5 ก าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant ✓ ขอ้ 1.2.2 หนา้ 8 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี  หนงัสือเชิญ
ประชุมผูถ้ือหุ้น 

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

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

หนา้ 
 

16 
17 
17 

17-18 
 

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ 
  (1) price dilution4 

 
 

✓ 

 
 

19 
 
 

 

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

 
 

✓ 

 
 

20,19 

 2.3 วิธีการจดัสรรwarrant  ✓ 16 

 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ _________________________________   
3. มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมติ   
 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ให้ออกหุ้นรองรับอยา่งเพียงพอ   ✓ รายงานการ

ประชุม EGM 
วาระท่ี 2-4 หนา้ 
3-9 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุ้นอนุมติัเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564) 

✓ รายงานการ
ประชุม EGM 
วาระท่ี 2-4 หนา้ 
3-9 

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____________ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 
 
ขอ้ 1.1 หนา้ 3 
ขอ้ 1.1 หนา้ 3-4 
ขอ้ 1.1 หนา้ 3 
ขอ้ 1.2.1 หนา้ 
7-8 
 

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตาม warrant ✓ ขอ้ 12 หนา้ 29-
30 

 4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้ 
หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของหุ้นของบริษทักบั 
ราคาใชสิ้ทธิ 

✓ ขอ้ 3 หนา้ 16-
17 

 

 
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 านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ต่อ)   
 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
 (1) กรณีมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัสามารถเรียกใหผู้ถื้อ warrant ใชสิ้ทธิ 
ก่อนก าหนด บริษทัรับรองวา่ ขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกใหใ้ชสิ้ทธิ 
ก่อนก าหนดดงักล่าวตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคุม
ของบุคคลใด ๆ  
 (ข) ก าหนดใหบ้ริษทั ตอ้งเรียกใหมี้การใชสิ้ทธิเม่ือมีเหตุการณ์ 
ท่ีก าหนดไว ้
 (ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงท าใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป 
ทราบถึงขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (2) ก าหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบั
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 _____________________ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
✓ 
✓ 
✓ 
 
✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้4.1 หนา้ 17-18 
 
 
ขอ้4.2 หนา้18-19 
 
 

ขอ้4.3 หนา้ 19-21 
 

ขอ้ 4.4 หนา้ 21 
 
 
ขอ้4.5 หนา้ 21-22 

 
ขอ้ 4.6 หนา้ 23 
 

 
ขอ้ 4.2 และขอ้ 
4.3 หนา้ 18-21 

 
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 

 
 

✓ 

 
 
ขอ้ 4.9 หนา้ 23 

 

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

✓ ขอ้ 4.8 หนา้ 23 

 

 
 บริษัทขอเรียนว่า บ ริษัท รับทราบและเข้าใจเง่ือนไขท่ีต้องปฏิบัติตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้น
รองรับทุกประการ  ทั้ งน้ี ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย  
บริษทัจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และจะไม่ด าเนินการให้ขดัหรือ
แยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้การแกไ้ข
เพิ่มเติมนั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ส านักงานทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม  
และขอรับรองว่าขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นรายการขา้งตน้และเอกสารท่ีแนบมาพร้อม checklist น้ีถูกตอ้ง
และตรงต่อความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ  __________________________ 
          (นาย เอกพนัธ์ วนโกสุม) 

ลงช่ือ  __________________________ 
          (นางสาว ติยาภรณ์ วนโกสุม) 

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  
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
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รำยละเอียดกำรค ำนวณหุ้นรองรับ และกำรค ำนวณ Dilution effect 
1. กำรค ำนวณหุ้นรองรับ  
วิธีการค านวณสัดส่วนหุน้รองรับ = หุ้นรองรับส าหรับการออก KWM-W1 ท่ีออกในคร้ังน้ี 

  หุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

หุน้ท่ีรองรับการออก KWM-W1 = 140,000,000 
หุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั = 420,000,000 
ดงันั้นสัดส่วนหุ้นรองรับ  = 140,000,000 / 420,000,000 
 = ร้อยละ 33.33 
 
2. กำรค ำนวณ Dilution effect  

2.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทั้งจ านวน แต่ผูใ้ชสิ้ทธิมิใช่ผูถื้อ

หุน้เดิมของบริษทั จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุน้เดิม โดยผูถื้อหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้น
ลดลงประมาณร้อยละ 25 เม่ือเทียบกบัสัดส่วนการถือหุน่้ก่อนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
Control Dilution  = จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี 

  (จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) 

 = 140,000,000 / (420,000,000 + 140,000,000) 

 = ร้อยละ 25 

 
2.2 ผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ หุ้นของบริษทัจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price 
Dilution) ประมาณร้อยละ 17.25 โดยราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ (ระหวา่งวนัท่ี 19 
เมษายน 2564 ถึง 11 พฤษภาคม 2564) (ขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพย)์ ซ่ึงเท่ากบั 4.84 บาทต่อหุน้ 

 
Price Dilution  = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย-ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) 

  ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

 = (4.84 - 4.01) / 4.84 
 = 17.25% 
 
ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้น paid up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
                                          จ านวนหุ้น paid up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี  

 = 
 

(4.84 x 420,000,000) + (1.50 x 140,000,000) 

 (420,000,000 + 140,000,000) 

 = 4.01 บาท  
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2.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของก าไร (Earnings per Share Dilution) 

บริษทัจะไดรั้บผลกระทบดา้นส่วนแบ่งก าไร ประมาณร้อยละ 25  (ค านวณจากก าไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

 
Earnings per Share Dilution = (EPS ก่อนเสนอขาย – EPSหลงัเสนอขาย) /EPS ก่อนเสนอขาย 
 = (0.10 – 0.80) / 0.10  
 = ร้อยละ 25 

 
โดยท่ี Earnings per Share ก่อนการเสนอขาย  = ก าไรสุทธิ / จ านวนหุน้ Paid-up  
     = 43,319,268 / 420,000,000  
     = 0.10 บาทต่อหุ้น  
 
          Earnings per Share หลงัการเสนอขาย  = ก าไรสุทธิ / (จ านวนหุ้น Paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี)  

     = 43,319,268 / (420,000,000 + 140,000,000) 
     = 0.08 บาทต่อหุ้น  
 

 
 
 
 

 
 

 
 




