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ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ 

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 6 (BROOK-W6) 
ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2564 
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ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ  

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 6 (BROOK-W6) 
 
 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 6 (BROOK-W6) จาํนวนไม่
เกิน 2,731,152,084 หน่วย (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) ออกโดยบริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัซ่ึงไดรั้บการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ใหม่ (มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.125 บาท) ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ ฯ  2 หน่วย (1:2) หน่วย ทั้งน้ี ราคาเสนอขายใบสําคญัแสดง
สิทธิฯหน่วยละ 0 (ศูนย)์ บาท โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ คือ ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (มูลค่า
หุ้นท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.125 บาท) ได ้1 หุ้น (เวน้แต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ ท่ีราคา 0.65 บาทต่อหุ้น (เวน้แต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นหรือของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากการ
คาํนวณใหปั้ดเศษนั้นท้ิง 
 
 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯจะไดรั้บสิทธิตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิน้ี โดยบริษทัและผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ จะตอ้งผูกพนัตามขอ้กาํหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้กาํหนด
ต่างๆ ของขอ้กาํหนดสิทธิน้ีเป็นอยา่งดีแลว้ 
 
 อน่ึง บริษทัจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาขอ้กาํหนดสิทธิน้ีไว ้ณ สํานักงานใหญ่ของบริษทั เพ่ือให้ผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ สามารถขอตรวจสอบสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิน้ีไดใ้นวนัและเวลาทาํการของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  
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คาํจํากดัความ 

คาํและขอ้ความต่างๆท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้กาํหนดสิทธิน้ีใหมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี 

ขอ้กาํหนดสิทธิ  หมายถึง  ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของบริษทั และผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ ฉบบัน้ี รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม (หากมี) 

ตลาดหลกัทรัพย ์ หมายถึง  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  หมายถึง  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และ/หรือ ผูท่ี้

ได้รับการแต่งตั้ งโดยชอบให้ทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แทน 

บริษทั  หมายถึง  บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  หมายถึง  เอกสารท่ีออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย  ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั เพ่ือใชแ้ทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  หมายถึง  ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป 

จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 6 (BROOK-W6) ชนิดระบุช่ือผู ้ถือและ
สามารถโอนเปล่ียนมือได้ และให้หมายความรวมถึงใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯดว้ย 

ประกาศ ทจ.34/2551  หมายถึง  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2551 เร่ืองการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  หมายถึง  ผูท่ี้ปรากฏรายช่ือในทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯเป็นเจา้ของ
หรือผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และให้หมายความรวมถึงผูถื้อใบ
แทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดว้ย 

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ  หมายถึง ระยะเวลาท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงประสงค์จะใช้สิทธิใน
การซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัสามารถแจง้ความจาํนงการใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดต้ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.4.3 

วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ หมายถึง วนัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัไดต้ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.4.1 

วนัทาํการ หมายถึง วนัท่ีธนาคารพาณิชยเ์ปิดทาํการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
ไม่ใช่วนัเสาร์หรืออาทิตย ์หรือวนัอ่ืนใดท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
สมุดทะเบียน หมายถึง แหล่งข้อมูลทางทะเบียนซ่ึงบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับใบสําคัญ

แสดงสิทธิฯ และผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเก็บรักษาโดยนาย
ทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
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สิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ
สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ และสิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่
เพียงพอ 

หุน้รองรับ หมายถึง หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 2,731,152,084 หุ้น 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ รวมทั้งหุ้นสามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกใหม่
เ พ่ิมเ ติมในกรณีมีการปรับสิทธิตามเ ง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ใน
ขอ้กาํหนดสิทธิน้ี 

สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
1. รายละเอยีดเกีย่วกบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ                          

บริษทัไดอ้อกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จาํนวนไม่เกิน 2,731,152,084 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัซ่ึงไดรั้บ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน          
1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ (มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.125 บาท) ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ฯ  2 หน่วย (1:2) ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่น
ทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั  0 (ศูนย)์ บาท ทั้งน้ี โดยมีรายละเอียดของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเสนอขายดงัต่อไปน้ี 

 1.1  ลกัษณะสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
ช่ือ  :  ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 6 (BROOK-W6) 
ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
วิธีการจดัสรร   :  จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัซ่ึงไดรั้บการจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ (มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.125 บาท) 
ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ฯ  2 หน่วย (1:2)   

จาํนวนท่ีออก  :  ไม่เกิน 2,731,152,084  หน่วย 
ราคาต่อหน่วย  :  หน่วยละ -0- บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ   :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญับริษทั (มูลค่าท่ีตราไว ้(par value) 

หุน้ละ 0.125 บาท) ได ้1 หุน้ (มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(par value) หุน้ละ 0.125 บาท) เวน้
แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ในกรณีท่ีเศษของหุน้
หรือของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใหปั้ดเศษนั้นท้ิง 

ราคาการใชสิ้ทธิ  :  0.65 บาท ต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  :  วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2564 
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อตัราการจดัสรร  :  1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ (มูลค่าท่ีตราไว  ้หุ้นละ 0.125 บาท) ต่อใบสําคญัแสดง          
สิทธิ ฯ  2 หน่วย (1:2)  หากมีเศษของหุ้นหรือของใบสําคญัแสดงสิทธิฯให้ปัดเศษ
นั้นท้ิง 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  :  3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  :  ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไดใ้นวนัทาํ

การสุดทา้ยของทุกๆไตรมาส ของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วนัทาํการสุดทา้ยของ
เดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธันวาคม) (“วันกําหนดการใช้สิทธิ”) โดยวนั
กาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือ วนัทาํการสุดทา้ยของส้ินไตรมาสแรกภายหลงัจากวนั
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ีใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ มีอายคุรบ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัสิทธิฯ โดยหากวนักาํหนดการ
ใชสิ้ทธิในคร้ังใดไม่ตรงกบัวนัทาํการ ให้เล่ือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังนั้นเป็นวนั
ทาํการก่อนหนา้  

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนง  :  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ     ซ่ึงประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 
ในการใชสิ้ทธิ  จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัในระหว่าง 5  วนัทาํการก่อนวนั

กาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังในกรณีท่ีวนักาํหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุทาํ
การของบริษทัให้เล่ือนวนักาํหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อน
หน้าวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าว ยกเวน้การแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ยให้แสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิใน ระหว่าง 15 วนั ก่อนวนักาํหนดใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ย 

การไม่สามารถยกเลิกการ :  เม่ือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดแ้จง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบ 
แจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ  สาํคญัแสดงสิทธิฯแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจาํนงได ้

             จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรไว ้ :  ไม่เกิน 2,731,152,084  หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท   ซ่ึงคิดเป็น 
  เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลง  สัดส่วนหุ้นรองรับต่อจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัในปัจจุบนั                          
สภาพ       เท่ากบัร้อยละ 33.33 
ตลาดรองของใบสาํคญัแสดง  :  บริษทัจะนาํใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
สิทธิฯ  ตลาดหลกัทรัพย ์     
ตลาดรองของหุน้สามญัท่ี  :  บริษทัจะนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯเขา้จดทะเบียน 
เกิดจากการใชสิ้ทธิแปลง  เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์   
สภาพ  
ผลกระทบต่อราคาตลาดของ  :  ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้บริษทั (Price Dilution)  
หุน้(Price Dilution) โปรดดูภาคผนวกหนา้ 30-43 
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร  :  ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution)  
หรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อ  โปรดดูภาคผนวกหนา้ 30-43  
 
เหตุในการตอ้งออกหุน้ใหม่  : บริษทัจะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ / หรืออตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไข 
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เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง  การปรับสิทธิ เม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิและเง่ือนไขของ
การใชสิ้ทธิ   ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ    ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 11 (4) 
   (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาต

และการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ี
ออกใหม่เพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ เช่น     

 (ก)  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการ
รวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 

 (ข)  เม่ือบริษทัมีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า    
 (ค)  เม่ือบริษทัมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาตํ่าหรือมีการเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิในราคาตํ่า      
 (ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
 (จ)  เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 
 (ฉ)  เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีทาํให้ผลประโยชน์ตอบแทน

ใด ๆ ท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ ดอ้ยไปกวา่เดิม เป็นตน้ 

วตัถุประสงคข์องการออก    :   เงินสดท่ีไดรั้บจากการซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั  ตามใบสาํคญัแสดง       ใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ                   สิทธิ บริษทัฯ จะนําเงินท่ีได้จากการเพ่ิมทุนไปขยายกิจการในการบริหารจดัการ   และ
ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึง           ในเร่ืองของการลงทุนทัว่ไป และในสินทรัพยดิ์จิตลั ตลอดจนใชเ้ป็นเงินทุน          
ไดรั้บจากการจดัสรรหุน้                 หมุนเวียนในอนาคต    
เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี                              
ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้จะพึง : บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของ
ไดรั้บจากการเพ่ิมทุน  กาํไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปีและผูถื้อหุ้นจะได ้

รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทั ในกรณีท่ีผูถื้อ
หุน้ใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
 

1.2  ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ สมุดทะเบียน และผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิฯ     
1.2.1  นายทะเบียนมีหน้าท่ีตอ้งออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯทุกราย สําหรับใบสําคญั

แสดงสิทธิฯ ท่ีฝากไวก้ับศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย  ์นายทะเบียนระบุช่ือ “ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์ เป็นผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ แทนในสมุดทะเบียน นายทะเบียนจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือออกใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตามแบบท่ีนายทะเบียนกาํหนดใหแ้ก่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์   

1.2.2 นายทะเบียนมีหน้าท่ีตามสัญญาแต่งตั้ งนายทะเบียนท่ีจะต้องจัดทาํและเก็บรักษาสมุดทะเบียนไวจ้นกว่า
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดจะมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นรองรับของบริษทัหรือจนกว่าจะครบกาํหนดอายใุบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ (แลว้แต่กรณี)  

1.2.3 ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ       
-  ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ กรณีทัว่ไป  
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สิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีปรากฏช่ือเป็นเจา้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
ในจาํนวนท่ีระบุอยูใ่นสมุดทะเบียนในขณะนั้นๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีท่ีมีการปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เวน้แต่จะไดมี้การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (ซ่ึงสามารถใช้
ยืนยนักบับริษทัไดต้ามขอ้ 1.3) เกิดข้ึนแลว้ในวนัปิดสมุดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ซ่ึงสิทธิในใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ จะตกไดแ้ก่ผูรั้บโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  

- ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ กรณีท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯแทน 
สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บ
แจง้เป็นหนงัสือจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยว์่าเป็นผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในจาํนวนท่ีศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพยแ์จง้นายทะเบียน โดยจาํนวนดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินกวา่จาํนวนรวมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
ในช่ือของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยท่ี์ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้นๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

1.2.4 เม่ือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์จง้นายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าท่ีตอ้งออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผูท้รง
สิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯท่ีฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ รายดงักล่าวเป็นผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนตามจาํนวนท่ีไดรั้บแจ้งจากศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เม่ือไดมี้การออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนดงักล่าวแลว้ นายทะเบียนจะแกไ้ข
จาํนวนรวมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนไวใ้นช่ือของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยหกั
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯออก ส่วน
จาํนวนรวมของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกให้แก่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยน์ั้น หากนายทะเบียนไม่ไดท้าํการ
แกไ้ข (ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจาํนวนลดลงตามจาํนวนของใบสําคญัแสดงสิทธิฯท่ีไดแ้ยกไปออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าว 

 
 1.3  การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ         
  1.3.1 การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิไดฝ้ากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

- การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหว่างผูโ้อนและผูรั้บโอน การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะสมบูรณ์เม่ือผู ้
โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงเป็นผูท่ี้สมุดทะเบียนระบุช่ือเป็นเจา้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตามจาํนวนท่ีจะ
ทาํการโอน หรือผูรั้บโอนคนสุดทา้ยโดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถว้นจากผูท่ี้ปรากฏช่ือ
ดงักล่าว (แลว้แต่กรณี)ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผูรั้บโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการ
โอนไวด้ว้ย 

-  ผลการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ระหว่างผูรั้บโอนกบับริษทั การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะใชย้นักบั
บริษทัไดก้็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดรั้บคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ พร้อมทั้งใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ ท่ีผูรั้บโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดล้งลายมือช่ือเป็นผูรั้บโอนในดา้นหลงัของใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ นั้นครบถว้นแลว้ 

- ผลของการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหว่างผูรั้บโอนกบับุคคลภายนอก การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯจะ
ใช้ยนักับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในสมุด
ทะเบียนเรียบร้อยแลว้ 
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- การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งกระทาํ ณ สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนในวนั
และเวลาทาํการของนายทะเบียน และจะต้องทาํตามแบบและวิธีการท่ีนายทะเบียนกาํหนด โดยผูข้อ
ลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีลงลายมือช่ือครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ขา้งตน้ พร้อมทั้ง
หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ียนืยนัถึงความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
ในสมุดทะเบียนพร้อมทั้งใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และหลกัฐานอ่ืนๆท่ีจะตอ้งส่งมอบครบถว้นเรียบร้อยแลว้ 
อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หากนาย
ทะเบียนเห็นวา่การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ นั้นไม่ชอบดว้ยกฏหมาย    

1.3.2 สําหรับการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์ห้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.4  การใช้สิทธิและเง่ือนไขการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

1.4.1 วนักาํหนดการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน        
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทุกๆไตรมาส
ของแต่ละปีปฏิทิน กล่าวคือ วนัทาํการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (“วัน
กาํหนดการใช้สิทธิ”) โดยวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือ วนัทาํการสุดทา้ยของส้ินไตรมาสสามภายหลงัจาก
วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (ยกเวน้วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินไตรมาสท่ี 2 ของปี 2567 ซ่ึงไม่ถือเป็นวนั
กาํหนดการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน) และวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ีใบสาํคญัสิทธิฯ มีอายุ
ครบ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี     
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  (วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินสุดไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564)
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564  (วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินสุดไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564) 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 วนัท่ี 31 มีนาตม 2565 (วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินสุดไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565)      
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 4 วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  (วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินสุดไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565)
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 5 วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 (วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินสุดไตรมาสท่ี 3 ของปี 2565)
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 6 วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565  (วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินสุดไตรมาสท่ี 4 ของปี 2565)
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 7 วนัท่ี 31 มีนาคม 2566  (วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินสุดไตรมาสท่ี 1 ของปี 2566)
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 8 วนัท่ี 30 มิถุนายน 2566  (วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินสุดไตรมาสท่ี 2 ของปี 2566)
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 9 วนัท่ี 29 กนัยายน 2566  (วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินสุดไตรมาสท่ี 3 ของปี 2566)
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 10 วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2566 (วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินสุดไตรมาสท่ี 4 ของปี 2566)
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 11 วนัท่ี 29 มีนาคม 2567 (วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินสุดไตรมาสท่ี 1 ของปี 2567) 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 12 วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2567 (ซ่ึงตรงกบัวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิฯมีอายคุรบ 3 ปีนบั           
จากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (“วนักาํหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) 
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ังขา้งตน้ ต่อไปน้ีเรียกว่า “วันกําหนดการใช้สิทธิ” หากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ
ใดๆ ไม่ตรงกบัวนัทาํการ ให้เล่ือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ
ดงักล่าว 
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1.4.2 การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้สาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภายในวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย บริษทัจะถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าว 
และใหถื้อวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ นั้นๆ ส้ินสภาพโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 
 

1.4.3 ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 
-  ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัแต่ละคร้ัง (ยกเวน้การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งแจง้ความจาํนงตามวิธีท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.4.6 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 
น. ของทุกวนัทาํการภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใช้สิทธิแต่ละคร้ัง (ต่อไปน้ี
เรียกวา่ “ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ”)  
ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้ข่าวเก่ียวกบัระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใช้
สิทธิ พร้อมทั้งสถานท่ีใชสิ้ทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(SETLink) เพ่ือแจง้ให้ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 (ห้า) วนัก่อนระยะเวลายื่นความจาํนงในการใชสิ้ทธิแต่
ละคร้ัง  

-  ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังสุดทา้ย  
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งแจง้ความจาํนงตามวิธีท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.4.6 ระหวา่งเวลา 9.00 น.ถึง   15.30 
น. ของทุกวนัทาํการ ภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วนัก่อนวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย (ต่อไปน้ี
เรียกวา่“ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) 
ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้ข่าวเก่ียวกบัระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย อตัราการใชสิ้ทธิ
ราคาการใชสิ้ทธิ พร้อมทั้งสถานท่ีใชสิ้ทธิ ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(SETLink) พร้อม
ทั้ งจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู ้ถือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังสุดทา้ย ทั้งน้ีบริษทัจะปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เป็นเวลา 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนักาํหนดใช้สิทธิคร้ัง
สุดทา้ย และตลาดหลกัทรัพยท์าํการข้ึนเคร่ืองหมายห้ามการซ้ือขายชัว่คราว (SP) ล่วงหน้า 2 (สอง) วนัทาํ
การก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน 
ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของตลาดหลกัทรัพยใ์ห้
เล่ือนวนัปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้ ทั้งน้ี ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะพกัการซ้ือขายจนถึงวนัครบ
กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย     

1.4.4 นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย       
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์: 0-2009-9000   โทรสาร: 0-2009-9991   
TSD Call Center: 0-2009-9999  
Website: http://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html 
นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียน ซ่ึงในสมุดทะเบียนจะตอ้ง
ประกอบดว้ยช่ือและนามสกุล สัญชาติ และท่ีอยู่ของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
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เก่ียวขอ้งตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะกาํหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนั บริษทัจะถือว่าสมุดทะเบียนเป็น
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ มีหน้าท่ีในการแจง้การเปล่ียนแปลงหรือขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บนัทึกในสมุดทะเบียน และนายทะเบียนจะเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าว  
บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ โดยจะทาํการแจ้งให้ผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด
หลกัทรัพย ์(SETLink) และแจง้ให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั เช่นกนั 
รวมทั้งบริษทัจะดาํเนิการจดัส่งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้กบัผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนดว้ย   

1.4.5 การรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิและสถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ 
  บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 เลขท่ี 10/190-193 ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนด้ี ซอยสุขมุวิท13 

 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท ์: 0-2168-7100 

 โทรสาร : 0-2168-7111-2 

 Website : www.brookergroup.com 
 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ และ/หรือ สถานท่ีท่ีติดต่อในการ
ใชสิ้ทธิ บริษทัจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดหลกัทรัพย ์(SETLink) 

1.4.6 ขั้นตอนการใช้สิทธิ  
ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ สามารถขอรับใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดท่ี้บริษทัในการใช้
สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.brookergrop.com) โดยสามารถแจง้ความจาํนงในการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไดท่ี้บริษทัตามระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในขอ้ 
1.4.3 ขา้งตน้ 
ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย  ์(Scrip less) ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ี
ตอ้งการใช้สิทธิตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนด 
(ก) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนอยู่ในบญัชี “บริษทั ศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความ
จาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดโดยยื่นต่อ
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจะ
ดาํเนินการแจง้กบัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์เพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากบญัชี “บริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการออกใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
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(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ อยูก่บัศูนย์
รับฝากหลกัทรัพยใ์น “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้ง
แจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
โดยยืน่ต่อศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จาก “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ 
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพยจ์ะดาํเนินการออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (ทั้งท่ีถือเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์        (Scrip 
less) ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 
โดยตอ้งดาํเนินการและส่งเอกสารแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการ
ใชสิ้ทธิ ดงัน้ี 
ก)  แบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้น

ทุกรายการ พร้อม ลงนามโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และส่งใหแ้ก่บริษทั ในช่วงเวลาการแจง้
ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 

ข) นาํส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิจามจาํนวนท่ีระบุในใบแจง้ความจาํนง
การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บริษทั 

ค) ชาํระเงินตามท่ีระบุในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและส่งหลกัฐานการ
ชาํระเงินให้แก่บริษทั โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น จะตอ้งชาํระ
เป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ท่ีสามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 
(สอง) วนัทาํการนบัจากวนัท่ีแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยขีดคร่อมเฉพาะหรือ
ชาํระโดยวิธีการอ่ืนตามแต่ท่ีบริษทั จะเป็นผูก้าํหนดและแจง้ใหท้ราบต่อไป 
ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทั เรียกเก็บเงินดงักล่าวไดแ้ลว้
เท่านั้น หากบริษทั ในการใชสิ้ทธิเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ   ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของ
บริษทั  บริษทัจะถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนในคร้ังนั้น โดยบริษทัจะจดัส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ พร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์
ท่ีเรียกเก็บเงินไม่ไดคื้นให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  ภายใน 14 (สิบส่ี) วนันบัจากวนักาํหนด
จากใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ แต่ทั้งน้ี ไม่ถือเป็นการตดัสิทธิท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สามญัในคร้ังต่อไป เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทา้ย บริษทัจะถือวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
นั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิซ่ึงบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อดอกเบ้ีย และ / หรือค่าเสียหาย
อ่ืนใด ไม่วา่กรณีใดๆ  

ง) ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) ตาม
บทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆท่ีใชบ้งัคบัในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

จ) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ       
1) บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาบตัรขา้ราชการ     หรือ 

  สาํเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณี 
    มีการเปล่ียนช่ือ/นามสกลุ ซ่ึงทาํใหช่ื้อ/ช่ือสกลุไม่ตรงกบั 
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  ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯใหแ้นบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ใบแจง้เปล่ียนช่ือ / ช่ือสกุล เป็นตน้) พร้อม
ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2)  บุคคลธรรมดาต่างดา้ว : สาํเนาต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงลายมือ 
   ช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง    
3) นิติบุคคลสญัชาติไทย : สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทั ท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่ 

เกิน 1 ปีก่อนวนักาํหนดการใช้สิทธิในคร้ังนั้นๆ พร้อม
รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีมีช่ือปรากฎ
อยูใ่นหนงัสือรับรองบริษทันั้น และเอกสารหลกัฐานของ
กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4) นิติบุคคลต่างดา้ว : สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคล และ  /  หรือ  
หนังสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดยNotary public  ของ
ประเทศท่ีออกเอกสารนั้น ไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจ และเอกสาร
หลกัฐานของกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ
2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

5) คสัโตเดียน (Custodian) : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public 
ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้นไม่เกิน 1 ปี พร้อมหนงัสือ
แต่งตั้งคสัโตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อาํนาจลง
ลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อใลงลายมือช่ือรับรองสาํเนา
ถูกตอ้ง 

ทั้งน้ี หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
บริษทั ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ ในคร้ังนั้นๆ อยา่งไรกต็าม บริษทัสามารถใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาให้ผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดต้ามความเหมาะสม 
 
อน่ึง “ดว้ยบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์(“ผูอ้อกหลกัทรัพย”์) ไดน้าํระบบการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนผูถื้อ
หุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ของ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“TSD”) มาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
อาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหลกัทรัพย ์โดยจดัให้มีช่องทางการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนผูถื้อหุ้นเดิม 
(Right Offering) และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์เพ่ิมเติมอีก 1 ช่องทางผ่านสมาชิกผู ้
ฝาก (บริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน)  ทั้ งน้ี บริษัทได้มอบหมายให้ TSD จัดส่งข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพยแ์ต่ละรายท่ีไดรั้บการจดัสรรผา่นสมาชิก
ผูฝ้ากซ่ึงเป็นตัวแทนท่ีผูถื้อหลักทรัพย์ฝากหลักทรัพย์ไวก้ับบุคคลดังกล่าว ดังนั้น หากท่าน
ประสงคจ์ะจองซ้ือหลกัทรัพยแ์ละ/หรือใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพย ์ท่านสามารถแจง้ให้บริษทั
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หลกัทรัพยห์รือคสัโตเดียนท่ีท่านฝากหลกัทรัพยข์า้งตน้ไว ้เป็นผูบ้นัทึกการจองสิทธิผา่นระบบได ้
โดยไม่ต้องแนบสํา เนา เอกสารแสดงตัวตนแต่อย่ างใด  ( ดูรายละเ อียด เ พ่ิม เ ติมได้ ท่ี  
www.set.or.th/tsd )” 
  

1.4.7 จาํนวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั จะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเท่านั้นโดยอตัรา
การใชสิ้ทธิเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หน่ึงหน่วยต่อหุ้นสามญัหน่ึงหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้
สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.5 

1.4.8 จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกให้เม่ือมีการใชสิ้ทธิจะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซ่ึงผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ ไดช้าํระตามท่ีกล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีการใชสิ้ทธินั้น โดยบริษทัจะ
ออกหุน้สามญัเป็นจาํนวนเตม็ ไม่เกินจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ คูณดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ หากมี
การปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิแลว้ทาํให้มีเศษเหลืออยูจ่ากการคาํนวณดงักล่าว บริษทั 
จะไม่นาํเศษดงักล่าวมาคิดคาํนวณและจะชาํระเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อม
เฉพาะคืนใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 (สิบส่ี) วั น นั บ จ า ก วั น
กาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังโดยไม่มีดอกเบ้ียไม่ว่าในกรณีใดๆ 
ในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิตามเกณฑก์ารปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใช้
สิทธิตามท่ีระบุในเง่ือนไขการปรับสุทธิ และมีเศษของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใหต้ดัเศษของหุน้ท้ิง       

1.4.9 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัไม่ตํ่ากว่า 100 (หน่ึงร้อย) หุ้นสามญั โดย
จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเตม็เท่านั้น อยา่งไรกต็าม 
ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มีสิทธิในการซ้ือหุ้นตํ่ากว่า 100 (หน่ึงร้อย) หุ้นสามญั จะตอ้งใชสิ้ทธิใน
การซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังเดียวทั้งจาํนวน ยกเวน้ในการใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ยน้ี ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯจะ
สามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัโดยไม่มีการกาํหนดจาํนวนหุน้สามญัขั้นตํ่า 

1.4.10 หากบริษทั ไดรั้บเอกสารแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิตามขอ้  1.4.6 จ) ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือ
จาํนวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บชาํระไม่ครบตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 
หรือบริษทัตรวจสอบไดว้า่ขอ้ความท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ กรอกลงในแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นสามญันั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือติดอากรแสตมป์ (ถา้มี) ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามบทบญัญติั
แห่งประมวลรัษฎากร ขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่างๆ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งทาํการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
ภายในระยะเวลากการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ทาํการ
แกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจะถือวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัในคร้ังนั้นๆ และบริษทัจะจดัส่งเงินท่ีไดรั้บโดยไม่มีดอกเบ้ีย และใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ คืน
ให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 (สิบส่ี) วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ ตามวิธีการ
และเง่ือนไขท่ีกาํหนดโดยบริษทั ทั้งน้ี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัใหม่ได ้ในวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังต่อไป เวน้แต่การใชสิ้ทธิคร้ังนั้นจะเป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
ใหถื้อวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯนั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ียและ/
หรือค่าเสียหายอ่ืนใด ไม่วา่กรณีใดๆ 
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1.4.11 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ชาํระเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น บริษทัมีสิทธิท่ีจะดาํเนินการประการ
ใดประการหน่ึงต่อไปน้ี ตามท่ีบริษทัจะเห็นสมควร 
ก) ถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ หรือ 
ข) ถือว่าจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิตามราคาการใชสิ้ทธิ

ในขณะนั้น หรือ 
ค) ให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ชาํระเงินเพ่ิมเติมตามจาํนวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถว้นภายใน

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น หากบริษทัไม่ไดรั้บเงินครบตามจาํนวนในการใช้
สิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษทั จะถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลง
โดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

  หมายเหตุ: ในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัจะดาํเนินการตามขอ้ ข) ขา้งตน้ 
   

การกระทาํใดๆของบริษทั ใหถื้อวา่เป็นท่ีสุด 
ในกรณีตามขอ้ ก) และ ค) บริษทั จะส่งเงินท่ีไดรั้บไวคื้นเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพาะและส่งคืนใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ  โดยจะถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว โดยจะส่งคืนให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 (สิบส่ี) วนัทาํการนับจากวนักาํหนดการใช้สิทธิในคร้ังนั้นๆ โดยไม่มี
ดอกเบ้ีย 
ในกรณีตามขอ้ ข) บริษทั จะถือว่ามีการใชสิ้ทธิเพียงบางส่วน และบริษทัจะส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
ส่วนท่ีเหลือคืนให้กบัผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 (สิบส่ี) วนัทาํการรับ
จากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ พร้อมเงินส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) โดยไม่มีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ดี ใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ ท่ียงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว ยงัมีผลต่อไปจนถึงวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเวน้แต่เป็น
การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

1.4.12 ในกรณีท่ีบริษทั ไม่สามารถคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดภ้ายในระยะเวลา 
14 (สิบส่ี) วนันบัแต่วนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะไดรั้บดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคาํนวณจากเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธินบัแต่วนัท่ีพน้กาํหนด 14 (สิบส่ี) วนัดงักล่าว
จนถึงวนัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บคืน 
อย่างไรก็ดี ทางบริษทัไดท้าํการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคาํสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซ่ึงขีด
คร่อมสั่งจ่ายเฉพาะช่ือผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุในหนงัสือแสดง
ความจาํนงในการใช้สิทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย  
และ / หรือค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป    

1.4.13 เม่ือผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนง
การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั กล่าวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นสามญัพร้อมทั้งหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.4.6 จ) และชาํระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัถูกตอ้ง
ครบถว้น สมบูรณ์ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได ้เวน้แต่จะไดรั้บความ
ยนิยอมเป็นหนงัสือ จากบริษทั  
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1.4.14 เม่ือพน้กาํหนดวนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ยงัมิไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข
ของการใชสิ้ทธิท่ีบริษทักาํหนดไวอ้ย่างครบถว้น ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิฯนั้นๆส้ินสภาพลงโดยไม่มี
การใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะใชสิ้ทธิใดๆไม่ไดอี้ก 
ทั้งน้ีจะไม่มีการขยายอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มีการเรียกใหใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพก่อนครบกาํหนด
อาย ุ

1.4.15 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เป็นจาํนวนมากกว่าจาํนวนท่ีประสงคจ์ะ
ใชสิ้ทธิ บริษทัจะส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใบใหม่โดยมีจาํนวนของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีลดลงให้แก่ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว หากใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ นั้นอยูใ่นระบบใบหุน้ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน
ภายใน 14 (สิบส่ี) วนันบัจากวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธินั้นๆ และจะทาํการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯใบ
เก่า 

1.4.16 บริษทัจะยื่นขอจุดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ของบริษทัต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจาํนวนหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่สําหรับการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังภายใน 14 (สิบส่ี) วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นตาม
จาํนวนท่ีมีการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง และบริษทัจะดาํเนินการให้นายทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั  จดทะเบียนผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดใ้ชสิ้ทธินั้นเขา้เป็นผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นตามจาํนวน
หุน้สามญัท่ีคาํนวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น 
ทั้งน้ี  บริษทัจะดาํเนินการยื่นคาํขอให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกเน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนักาํหนดใช้
สิทธิแต่ละคร้ัง 
หุ้นสามญัใหม่ท่ีออกเน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้น
สามญัของบริษทัท่ีไดอ้อกไปก่อนหน้าแลว้ทุกประการ  นับตั้งแต่วนัท่ีมีการจดแจง้ช่ือของผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ  หรือผูรั้บสิทธิแทนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัและจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้เน่ืองจากการออก
หุน้สามญัใหม่ จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

1.4.17 ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีสํารองไวเ้พ่ือรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษทัจะดาํเนินการชดใช้ค่าเสียหายท่ี
เกิดข้ึนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ   ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้ 1.8  อยา่งไรกต็าม บริษทัจะไม่ชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้ถึงแมว้่าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอในกรณีท่ี
ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เป็นบุคคลต่างดา้วหรือนิติบุคคลต่างประเทศท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดเ้พราะถูก
จาํกดัสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั 

 
1.5 เง่ือนไขการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  

ทั้งน้ี เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ดอ้ยไปกว่าเดิม บริษทัจะดาํเนินการปรับ
ราคาการใช้สิทธิ และ / หรือ อตัราการใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เม่ือเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
1.5.1 เม่ือบริษทัมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ

แบ่งแยกหุ้นของบริษทั โดยการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัตามท่ี
เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลส่ืออิเลคโทรนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงการปรับสิทธิน้ีทาํเพ่ือให้ผูถื้อ
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ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บหุ้นจาํนวนเท่าเดิมเสมือนว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญั
ของบริษทั     

 1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 
    Price 1  =   Price 0 x (Par1)       

             Par 0  
 2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามหลกัสูตรการคาํนวณดงัน้ี  
    Ratio 1  =    Ratio 0 x (Par 0)      

              Par 1 
  
 โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
   Price 0  คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
   Ratio 1 คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
   Ratio 0  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
   Par 1 คือ  มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 
    Par 0 คือ  มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง  
1.5.2 เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่กบัผูถื้อหุ้นเดิม และ / หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลใน

วงจาํกดั โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่” ตํ่ากว่าร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของ “ราคาตลาดต่อหุ้น
สามัญของบริษัท” ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรก
ท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญั ไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย 
XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issue) และ / หรือ วนัแรกของการเสนอขาย
หุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ / หรือ บุคคลในวงจาํกดัแลว้แต่กรณี 
“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทั้งหมดท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเสนอ
ขายหุ้นสามญั หักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกนั้น (ถา้มี) หารดว้ยจาํนวนหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ทั้งหมด 
อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี
จะตอ้งจองซ้ือหุ้นดงักล่าวดว้ยกนั ให้นาํราคาเสนอขายทุกราคามาคาํนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ให้นาํเฉพาะราคา
เสนอขายท่ีตํ่ากว่าร้อบละ 90 (เกา้สิบ) ของ“ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท” มาคาํนวณการเปล่ียนแปลง
เท่านั้น 
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กาํหนดไวเ้ท่ากับมูลค่าการซ้ือขายหุ้นสามญัของบริษทั
ทั้งหมดหารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยใ์นระหว่างระยะเวลา 
15 (สิบหา้) วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ 
“วันท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออก
ใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
(Right Issue) และ / หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ / หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 
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ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทั” เน่ืองจากหุ้นสามญัไม่มีการซ้ือขายใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัจะดาํเนินการกาํหนดราคายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัเพ่ือใชใ้นการคาํนวณ
แทน 
“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาท่ีประเมิณโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 
(1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

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

(2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามหลกัสูตรการคาํนวณดงัน้ี 
Ratio 1 =  Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
        [(A x MP) + BX]  
โดยท่ี  Price 1  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Price 0  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 0  คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 MP คือ  ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั 

 A คือ  จาํนวนหุ้นสามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อ
หุน้เพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผู ้

   ถือหุ้นเดิม และ / หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่
กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทัว่ไปและ / หรือ กรณีเสนอขายหุ้น
สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงัจาํกดั แลว้แต่กรณี 

 B คือ จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ / หรือเสนอขาย
ต่อประชาชนทัว่ไป  และ / หรือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

 BX คือ จาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บทั้งส้ิน หลงัหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการออกหลกัทรัพย์
นั้ น (ถ้ามี) ทั้ งจากการเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม และ / หรือเสนอขาย
ประชาชนทัว่ไป และ / หรือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

1.5.3 เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/
หรือบุคคลในวงจาํกดัโดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได ้หรือให้สิทธิใน
การซ้ือหุ้นสามญั (“หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั โดยท่ี “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” ดงักล่าวตํ่ากว่า
ร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญบริษัท” 
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะ
ไม่ไดรั้บสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ  ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิ
ในการจองหุน้สามญั  (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XR)  สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย ใหก้บั
ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issue) และ / หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลง
สภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัไดห้รือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 
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“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินท่ีบริษทัจะไดรั้บจาก
การขายหลกัทรัพยท่ี์ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป้นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญั 
หักดว้ยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถา้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการแปลงสภาพ / 
เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญันั้น หารดว้ยจาํนวนหุ้นทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรับการ
ใชสิ้ทธินั้น 
อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่พร้อมกนัมากกว่า 1 (หน่ึง) ราคาการเสนอขาย ภายใต้
เง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือหุ้นดงักล่าวดว้ยกนั ให้นาํราคาเสนอขายทุกราคามาคาํนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายดงักล่าวไม่อยูภ่ายในเง่ือนไขท่ีตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ให้นาํเฉพาะ
ราคาเสนอขายท่ีตํ่ากว่าร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของ“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคาํนวณการ
เปล่ียนแปลงเท่านั้น 
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 1.5.2 ขา้งตน้ 
“วันท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออก
ใหม่ใดๆท่ีให้สิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั สําหรับกรณีท่ีเป็น
การเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัสาํหรับกรณี
ท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดัแลว้แต่
กรณี 
(1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

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

(2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (MP x (A+B)] 
                      [(A x MP) + BX)   
โดยท่ี Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Price 0  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง     
 Ratio 1 คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 MP คือ  ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั 

 A คือ  จาํนวนหุ้นสามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียน
ผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลง
สภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได ้หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั กรณี
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั
ได้ หรือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายต่อประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือกรณีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 
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 B คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีมี
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพหรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได ้หรือใหสิ้ทธิในการจอง
ซ้ือหุ้นสามญัตามท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

 BX คือ จํานวนเงินท่ีจะได้รับทั้ งส้ิน หลังหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการออก
หลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได ้หรือ
ให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญั สําหรับการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจาํกดั รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้
สามญัได ้หรือใหสิ้ทธิในการจองซ้ือหุน้สามญั 

1.5.4 เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่มี
สิทธิรับหุน้ปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XD) 

 (1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 
  Price 1 = Price 0 x A  
         (A+B)   
 (2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามหลกัสูตรการคาํนวณดงัน้ี 
  Ratio 1 = Ratio 0 x (A+B)  
                A   
  โดยท่ี Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
   Price 0  คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
   Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
   Ratio 0  คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
   A คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อ 
     หุน้ เพ่ือสิทธิในการรับหุน้ปันผล 
   B คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 
1.5.5 เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทัหลงัหกัภาษีเงินได ้สาํหรับการดาํเนินการในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหวา่งอายขุองใบสาํคญั
แสดงสิทธิ การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้
สามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย ์ข้ึนเคร่ืองหมาย XD) 
ทั้งน้ี อตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กับผูถื้อหุ้น คาํนวณโดยนําเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผลการ
ดาํเนินงานในแต่ละ รอบระยะบญัชี หารดว้ยกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัหลงัหกัภาษีเงิน
ไดข้องผลการดาํเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั กรณีท่ีเทียบกบักาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทัหลงัหกัภาษีเงินได ้หรือหารดว้ยกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัหลงัหกัภาษีเงินได ้
กรณีท่ีเทียบกับงบการเงินรวมของบริษทัหลงัหักภาษีเงินได ้   โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงดังกล่าวให้
รวมถึงเงินปันผลท่ีจ่ายระหวา่งกาลในแต่ละรอบบญัชีดงักล่าวดว้ย 
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วนัท่ีใช้ในการคาํนวณ หมายถึง วนัแรก ท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาด
หลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XD)  
(1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

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

(2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 
Ratio 1 = Ratio 0 x MP  
   [MP – (D-R)]   
โดยท่ี Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Price 0  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1 คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 MP คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั  
 D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายจริงแก่ผูถื้อหุน้ 

 R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่าย หากนาํกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทัหลงัหักภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 80 (แปดสิบ) หารดว้ยจาํนวนหุ้น
ทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล หรือ หากนาํกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ของบริษทั หลงัหกัภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 80 (แปดสิบ) หารดว้ยจาํนวน
หุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล แลว้แต่การคาํนวณใดจะสูงกวา่ 

1.5.6 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อนัทาํใหผ้ลตอบแทนใดๆท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เสียสิทธิประโยชน์อนัพึงได ้
โดยท่ีเหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ไดก้าํหนดอยู่ในขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.5 ดงักล่าวขา้งตน้ ให้บริษทัพิจารณาเพ่ือ
กาํหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ (หรือปรับจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ แทนอตัราการใชสิ้ทธิ) ใหม่อยา่งเป็นธรรม โดยไม่ทาํให้สิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดอ้ยไป
กว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นท่ีสุดและให้บริษทัแจง้ให้สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์
และนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวดว้ยภายในระยะเวลา 15 (สิบหา้) วนั
นบัตั้งแต่วนัท่ีมีเหตุใหต้อ้งดาํเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

1.5.7 การคาํนวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกนั
และจะคาํนวณการเปล่ียนแปลงตามลาํดบัเหตุการณ์ก่อนหลงั ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดข้ึนพร้อมกนั
ให้คาํนวณการเปล่ียนแปลงเรียงลาํดบัดงัน้ี คือ ขอ้ 1.5.1 ขอ้ 1.5.5 ขอ้ 1.5.4 ขอ้ 1.5.2 ขอ้ 1.5.3 และขอ้ 1.5.6 
โดยในแต่ละลาํดบัคร้ังท่ีมีการคาํนวณการเปล่ียนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้
สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตาํแหน่ง 

1.5.8 การคาํนวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงซ่ึงทาํให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึน และ / หรือ อตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุ้น
สําหรับการคาํนวณจาํนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคาํนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
(ทศนิยม 3 ตาํแหน่ง) คูณกบัจาํนวนหุน้สามญั(จาํนวนหุ้นสามญัคาํนวณไดจ้าก  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ คูณกบั
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จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีแสดงความจาํนงใชสิ้ทธิ เม่ือคาํนวณไดจ้าํนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตดั
เศษของหุน้นั้นท้ิง) ในกรณีจาํนวนเงินท่ีคาํนวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิมีเศษของบาทใหต้ดัเศษของบาทท้ิง 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจนเป็นผลทาํให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ท่ีคาํนวณตามสูตรมี
ราคาตํ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษทันั้น บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับราคาการ
ใชสิ้ทธิใหม่เพียงเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัเท่านั้น สาํหรับอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ให้ใชอ้ตัราการใช้
สิทธิคาํนวณไดต้ามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 เช่นเดิม  

1.5.9 บริษทัอาจทาํการปรับราคาการใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการ
ใชสิ้ทธิกไ็ด ้

1.5.10 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ / หรือ อตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 และ/หรือ การออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.5.9 บริษทัจะดาํเนินการแจง้รายละเอียด
เก่ียวกบัการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลท่ีตอ้งมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคาํนวณ  ราคาการใชสิ้ทธิ
ใหม่ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ วนัท่ีการปรับสิทธิมีผลบงัคบั และจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกทดแทนการ
ปรับอตัราการใชสิ้ทธิต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นทนัทีหรือก่อน 9.00 น.ของวนัท่ีการปรับสิทธิมีผลบงัคบัใชผ้่าน
ทางส่ืออิเลคโทรนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย ์(SETLink) และแจง้ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.ภายใน 15 (สิบห้า) วนั
นบัแต่วนัท่ีการปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช ้และจดัส่งขอ้กาํหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ ภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอเป็นหนงัสือจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และจะ
จัดให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกาํหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท  เพ่ือให้ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถขอตรวจสอบสําเนาขอ้กาํหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมไดใ้นวนัและเวลาทาํการ
ของสถานท่ีดงักล่าว 

 
1.6 การแก้ไขเพิม่เติมสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  

1.6.1 การปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.5 ขา้งตน้และการแกไ้ขส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
โดยชดัแจง้หรือท่ีตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการแกไ้ขในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคญั ซ่ึงการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมน้ีจะตอ้งไม่ขดัต่อบทบญัญติัหรือหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั หรือคาํสั่งท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป 
หรือประกาศ หรือขอ้บงัคบัของสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้บริษทักระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมจากท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ภายหลงัจากท่ีไดแ้จง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต.รับทราบแลว้ 

1.6.2 การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ้ 1.6.1 จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและท่ี
ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

 การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯในขอ้ 1.6.2 น้ี ยกเวน้การปรับสิทธิตามท่ีระบุไว้
ใน 1.5 จะตอ้งได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ทั้งน้ี บริษทัจะดาํเนินการแจง้ใหส้าํนกังานก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ฯ ทราบถึงการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิ  และจะจดัส่งขอ้กาํหนดสิทธิท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมดงักล่าว
ภายใน 15 (สิบหา้) วนั นบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิตามขอ้ 1.6.1 หรือ 1.6.2 แลว้แต่กรณี  
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1.6.3 การแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะตอ้งไม่ขด้หรือแยง้กับขอ้กาํหนดตามประกาศ ทจ. 
34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งท่ีจะเพ่ิมเติมภายหลงัท่ีบริษทัได้รับอนุญาตจาก
สาํนกังาน กลต. ใหอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  

1.6.4 ผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอให้แกไ้ขขอ้กาํหนด
สิทธิในเร่ืองอตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ยกเวน้เป็นการแก้ไข
เปล่ียนแปลงตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ และตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.7 การประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ         

 การเรียก และ / หรือ การประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใหเ้ป็นไปตามวิธีการดงัต่อไปน้ี 
1.7.1 บริษทัมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไดไ้ม่ว่าในเวลาใดๆ แต่บริษทัตอ้งเรียกประชุมผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯเพ่ือขออนุมติัในการดาํเนินการใดอยา่งหน่ึงโดยเร็วภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่เกิด
เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 
(ก) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิในสาระสาํคญัไม่ว่าโดยบริษทัหรือผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1.6 หรือ  
(ข) หากมีเหตุกาณ์ซ่ึงบริษทัเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ อย่างเป็น

นยัสาํคญั หรือความสามารถของบริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้กาํหนดสิทธิ 
 ในกรณีท่ีบริษทัไม่ดาํเนินการจดัการประชุมภายใน 30 (สามสิบ)วนันับจากวนัท่ีบริษทัทราบว่าเกิด

เหตุการณ์ตาม (ก)หรือ (ข) ขา้งตน้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีถือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ รวมกนัไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจาํนวนหน่วยทั้งหมดของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิอาจร้อง
ขอให้ดาํเนินการจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯได ้โดยระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้
ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว และบริษทัจะตอ้งจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ภายในระยะเวลา 
30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บการร้องขอจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  ดงักล่าวนั้น 

 
ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ บริษทัจะดาํเนินการปิดสมุดทะเบียนเพ่ือกาํหนด
สิทธิของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ดงักล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 (ยีสิ่บเอด็) วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  
 

1.7.2 ในการเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเน่ืองจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (ท่ี
ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน) ร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้รียกประชุม ใหบ้ริษทั
จดัทาํหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ผูท่ี้ขอใหเ้รียกประชุม และเร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม และ
จดัส่งให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน) แต่ละรายตามรายช่ือ และ
ท่ีอยู่ท่ีปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียน และแจง้ผ่านทางส่ือของตลาดหลกัทรัพย ์(SETLink) ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) 
วนัก่อนการประชุมในแต่ละคร้ัง 
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1.7.3 ในการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้
บางส่วน) ซ่ึงมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงแทนตนก็ได ้โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวจะตอ้งจดัทาํหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีบริษทั
กาํหนด และให้ยื่นหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธานท่ีประชุมมอบหมายก่อนเร่ิมการ
ประชุม 
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หมายถึง ผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนของบริษทัซ่ึงปรากฎรายช่ือในสมุดทะเบียน ณ วนั
ปิดสมุดทะเบียนเพ่ือกาํหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมีส่วนได้
เสียซ่ึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณาอนัใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจารณาลงมติ 
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมีส่วนไดเ้สียตามขอ้น้ี หมายถึง ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจารณาลงมติ  

1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบสําคญัแสดง       
สิทธิ ฯ ท่ีถืออยูโ่ดยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง      

1.7.5 ในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจดัข้ึนโดยบริษทั ให้ประธานกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณี
ท่ีประธานกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เขา้ร่วม ให้ผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ ท่ีเขา้ร่วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีมาเขา้ร่วมประชุมทาํหน้าท่ีเป็นประธานท่ี
ประชุม โดยท่ีทั้งสองกรณี  ประธานท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขาด 

1.7.6 องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัมิได้
ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน  และ/หรือ  ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25            
(ยีสิ่บหา้) ราย หรือไม่ตํ่ากวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  ทั้งหมด และตอ้งมีใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยทั้งหมดของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัมิไดใ้ช้
สิทธิ หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน จึงจะครบองคป์ระชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯนั้น  

1.7.7 ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ 45 (ส่ีสิบห้า) นาที ยงัมีผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ เขา้ร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการเรียกประชุม
เป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษทัให้นดัประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7  (เจ็ด) วนั แต่ไม่
เกินกว่าใน 14 (สิบส่ี) วนันับจากวนักาํหนดประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯในคร้ังแรก และให้บริษทั
ดาํเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ทุกรายและตลาดหลกัทรัพย์ตาม
รายละเอียดและวิธีการท่ีระบุไวข้า้งตน้ ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

1.7.8 มติท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.7.9 มติใดๆของท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ให้ถือว่ามีผลผกูพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทุกรายไม่ว่าผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ นั้นจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่กต็าม  

1.7.10 ภายหลงัจากการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ บริษทัจะแจง้มติของท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
ให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(SETLink) ทนัทีหรือ
ก่อน 9.00 น.ของวนัทาํการถดัไป 
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1.7.11 บริษทัจะดาํเนินการจดัทาํบนัทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบนัทึกดงักล่าวไวท่ี้สํานกังานใหญ่ของ
บริษทัรายงานการประชุมท่ีไดล้งลายช่ือโดยประธานท่ีประชุมให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบูรณ์ของกิจการ
ทั้งหลายท่ีไดป้ระชุมกนันั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติทั้งหลายไดก้ระทาํโดยถูกตอ้ง และบริษทัจะ
จดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสํานกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 
(สิบส่ี) วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

1.7.12 ในการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ บริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากบริษทั  และท่ีปรึกษากฎหมาย
ของบริษทัมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือใหค้าํอธิบายในท่ี
ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯได ้  

1.7.13 บริษทัจะเป็นผูช้าํระค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด  
1.7.14 บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมลงมติ 

และบริษทัจะแจ้งการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพยท์ราบภายใน 15 (สิบหา้) วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้น 

 
1.8 การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีท่ีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพ่ือรองรับใช้สิทธิ 
 บริษทัจะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดดงัน้ี 

1.8.1 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมาแจ้งความจาํนงท่ีจะใช้สิทธิในวนั
กาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง และบริษทัไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ ไดอ้ย่างครบถว้น โดยค่าเสียหายท่ีบริษทัจะชดใชใ้ห้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว
สามารถคาํนวณได้ตามท่ีกาํหนดในขอ้ 1.8.3 ยกเวน้กรณีท่ีบริษทัไม่สามารถออกหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดเ้น่ืองจากขอ้จาํกดัเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของคนท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยตามท่ีระบุไว้
ในขอ้ 2. ข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีน้ีบริษทัไม่มีหนา้ท่ีตอ้งชดใชค้่า เสียหายให้แก่ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

1.8.2 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 1.8.1 บริษทัจะชาํระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจดัส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบส่ี) วนัทาํการนับจากวนัท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ มาแจง้
ความจาํนงท่ีจะใชสิ้ทธิในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ได้
ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี 
โดยคาํนวณนบัแต่วนัท่ีพน้กาํหนด 14 (สิบส่ี) วนัดงักล่าวจนถึงวนัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บคืนเงิน
ค่าเสียหาย  
อยา่งไรกดี็ ไม่วา่ในกรณีใดๆ หากบริษทัไดท้าํการส่งเช็ค ดร๊าฟท ์ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคาํสัง่จ่ายเงินของ
ธนาคาร ซ่ึงขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะช่ือผูถื้อใบสําคญัสิทธิฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุใน
หนังสือแสดงความจาํนงในการใช้สิทธิโดยถูกตอ้งแล้ว ให้ถือว่าผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ได้รับเงิน
ค่าเสียหายคืนแลว้โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป 

1.8.3 การคาํนวณค่าเสียหายท่ีบริษทัจะชดใชใ้ห้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ตามขอ้ 1.8.1 มีสูตรการคาํนวณ 
ดงัน้ี  

 ค่าเสียหายต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 (หน่ึง) หน่วย เท่ากบั B x [MP – EP]  
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โดยท่ี B  คือ จาํนวนหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถจดัให้มี และ/หรือ เพ่ิมข้ึนได ้ตามอตัราการใช้
สิทธิท่ีเปล่ียนแปลง เพ่ิมข้ึนต่อ 1 (หน่ึง) หน่วย 

 MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทัซ่ึงคาํนวณโดยนาํมูลค่าการซ้ือขาย
หุ้นสามญัของบริษทัทั้งหมดหารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ีมีการซ้ือ
ขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยใ์นระหว่างระยะเวลา 5 วนัทาํการติดต่อกนัก่อน
วนักาํหนดการใช้สิทธิในคร้ังนั้นๆ ซ่ึงผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไดแ้จ้งความ
จาํนงการใชสิ้ทธิ  

 EP คือ ราคาการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือราคาการใชสิ้ทธิท่ีมีการปรับ
ราคาตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ (หากมี)   

   
1.8.4 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้น้ีใหถื้อเป็นส้ินสุด 
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสัญชาติต่างด้าว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่

สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้เน่ืองจากขอ้จาํกดัในเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างดา้ว
ซ่ึงขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดไวว้่า “เวน้แต่กรณีตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี หุ้นของบริษทัสามารถ
โอนกนัไดอ้ย่างเสรีโดยไม่มีขอ้จาํกดั  แต่ทั้งน้ีคนต่างดา้วมีสิทธิถือหุ้นในบริษทัไดไ้ม่เกินกว่าร้อยละ 49 
ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด” ในกรณีเช่นน้ี บริษทัจะไม่ชดใชค้่าเสียหาย หรือ ดาํเนินการอ่ืนใด
ให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว  และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นคนต่างดา้วไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องใหบ้ริษทัชดใชใ้ดๆทั้งส้ิน 

 
1.9 สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีอยู่ระหว่างวันท่ีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความจํานงใช้สิทธิ และวันจด

ทะเบียนเพิม่ทุนชําระแล้ว  
สถานะของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ แสดงความจาํนงใชสิ้ทธิ และวนัก่อน
วนัท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะมี
สถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัไม่ไดแ้สดงความจาํนงใชสิ้ทธิ และสถานภาพจะส้ินสุดลง
ในวนัท่ีกระทรวงพาณชิยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ
ขา้งตน้แลว้ ในกรณีท่ีบริษทัมีการปรับ ราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงท่ีบริษัทยงัไม่ได้จด
ทะเบียนเพ่ิมทุนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ กบักระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ ท่ีไดท้าํการใชสิ้ทธิแลว้อาจไดรั้บการปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัจะดาํเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ิมเติม
ให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ โดยเร็วท่ีสุดตามจาํนวนท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ สมควรจะไดรั้บหากราคาท่ีได้
ปรับใหม่นั้นมีผลบงัคบใช ้โดยหุ้นสามญัส่วนท่ีเพ่ิมใหม่อาจไดรั้บชา้กว่าหุ้นสามญัท่ีไดรั้บก่อนหนา้น้ีแลว้   แต่ไม่เกิน 
45 (ส่ีสิบหา้) วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ 
 

1.10  สถานะของหุ้นสามัญใหม่ท่ีเกดิจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
บริษทัจะยืน่ขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ของบริษทัต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ี
มีการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ภายใน 14 (สิบส่ี) วนันบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นตามจาํนวนท่ีมีการใชสิ้ทธิในแต่
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ละคร้ัง  และบริษทัจะดาํเนินการจดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดใ้ชสิ้ทธินั้นเป็นผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัใน
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้สามญัท่ีคาํนวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น 
หุ้นสามญัใหม่ท่ีออกเน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้นสามญัของ
บริษทัท่ีไดอ้อกไปก่อนหนา้แลว้ทุกประการนบัตั้งแต่วนัท่ีมีการจดแจง้ช่ือของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือผูรั้บสิทธิ
แทนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั และจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้เน่ืองจากการออกหุ้นสามญัใหม่จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
 

1.11  มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีอนุมัติการออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 1/2564 ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2564 ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 ไดอ้นุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 600,939,518.375 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 888,375,760.375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน  1,489,315,278.75 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 4,807,516,147 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(par value) หุ้นละ 0.125 บาท เพ่ือ
รองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (BROOK-W6) จาํนวน 2,731,152,084 หุน้ 
 

1.12  รายละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  
 จาํนวนหุน้รองรับการใชสิ้ทธิ  ไม่เกิน 2,731,152,084 หุน้ 
 มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ                          0.125 บาท 
 ราคาการใชสิ้ทธิ หุน้ละ             0.65 บาท เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตาม 
 เง่ือนไขการปรับสิทธิ 

มูลค่ารวมของหุน้ (หากมี                         341,394,010.50            บาท  
การใชสิ้ทธิครบทั้งจาํนวน) 
 

1.13  การดําเนินการหากมีหุ้นรองรับคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
หากมีหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯในคร้ังน้ี บริษทัจะดาํเนินการลดทุนโดยการตดัหุ้นท่ี
ไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวนดงักล่าวต่อไป หรือดาํเนินการอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีระบุไวใ้น พ.ร.บ. 
บริษทัมหาชน ประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์และสาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.14  ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิฯท่ีเสนอขาย  

บริษทัจะดาํเนินการยื่นคาํขออนุญาตให้ตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณารับในสาํคญัแสดงสิทธิฯ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัท่ีบริษทัไดด้าํเนินการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เสร็จส้ินลง 
 

1.15  ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกดิจากกการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ     
บริษทัจะดาํเนินการขออนุญาตนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เข้าซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยภ์ายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี เพ่ือให้หุ้นสามญัดงักล่าวสามารถทาํ
การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบริษทั 
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2. ข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ         
 2.1 ข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  

บริษทัไม่มีขอ้จาํกดัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เวน้แต่การโอนเกิดข้ึนในช่วงปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพกัการโอนสิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งน้ี บริษทัจะปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพกัการโอนหรือการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ
เป็นระยะ เวลา 21 (ยี่สิบเอด็) วนั ก่อนวนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย และตลาดหลกัทรัพยจ์ะทาํการข้ึนเคร่ืองหมาย SP 
(หา้มการซ้ือขาย) 2 (สอง) วนัทาํการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน 
ในกรณีท่ีกาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัหยุดทาํการของตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัจะปิดสมุดทะเบียน 21 (ยี่สิบ
เอด็) วนัก่อนวนัทาํการสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยก่์อนหนา้วนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
 

2.2 บุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย  
 บริษทัมีขอ้จาํกดัเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของคนท่ีมีไดมี้สัญชาติไทยตามขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยเร่ืองอตัราส่วนการ

ถือหุ้นของบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทย โดยบริษทัจะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัท่ีมิไดมี้สัญชาติไทย หากการออกหุ้นดงักล่าวจะมีผลทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมิไดมี้
สัญชาติไทยในบริษทัมีจาํนวนเกินกว่าร้อยละ 49 (ส่ีสิบเกา้) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดตามท่ีระบุใน
ขอ้บงัคบัในปัจจุบนั หรือตามสัดส่วนท่ีอาจมีการแกไ้ขขอ้บงัคบัในอนาคต ทั้งน้ี บริษทัจะออกหุ้นสามญัให้เพียงเท่าท่ี
ไม่ขัดต่อข้อจาํกัดดังกล่าว โดยผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถเลือกให้บริษัทดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
2.2.1 ให้บริษทัคืนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และเงินท่ีเหลือตามราคาการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในส่วนท่ีไม่

สามารถใชสิ้ทธิได ้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยดงักล่าวโดยคืนเป็น
เช็คระบุช่ือขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ ทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน 14 (สิบส่ี) วนัทาํการนบัแต่วนัใชสิ้ทธิในคร้ัง
นั้นๆ 

2.2.2 ใหบ้ริษทัเป็นผูถื้อใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั  และเงินตามจาํนวนการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิไดมี้สญัชาติไทยไดย้ืน่ความจาํนงการใชสิ้ทธิในส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเอาไวต้ามลาํดบั
ก่อนหลงั  เพ่ือดาํเนินการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯในส่วนท่ียงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ  เม่ือการออกหุ้นตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยดงักล่าวสามารถทาํไดโ้ดยไม่ขดัต่อ
ขอ้จาํกดัดงักล่าว 
ทั้งน้ี ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยดงักล่าวจะตอ้งแสดงความจาํนงท่ีจะให้บริษทัดาํเนินการ
ตามขอ้ 2.2.1 หรือ 2.2.2 ขา้งตน้ โดยระบุในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั ณ วนัแจง้ความจาํนงการ
ใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 
บริษทัจะอนุญาตให้มีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในส่วนท่ียงัไม่ได้รับการใช้สิทธิบางส่วนหรือ
ทั้งหมดในวนักาํหนดการใชสิ้ทธิวนัแรกท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยท่ีไม่ขดัต่อขอ้จาํกดัดงักล่าว อยา่งไรก็ดี หากมี
จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีรอการใช้สิทธิ ณ วนักาํหนดการใช้สิทธิวนัแรกท่ีสามารถกระทาํไดด้งักล่าว
มากกว่าจาํนวนหุ้นสามญัท่ีบริษทัสามารถออกไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จาํกดัดงักล่าว บริษทัจะดาํเนินการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นสามญัแทนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยดงักล่าวตามลาํดบัการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ
ตามขอ้ 2.2.2 น้ี  หาก ณ วนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวไม่สามารถใชสิ้ทธิได้
เน่ืองจากขอ้จาํกดัเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของคนท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยดงักล่าว ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
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ดงักล่าวหมดอายลุง โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยดงักล่าวจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆจากบริษทั และบริษทัไม่มีหนา้ท่ีตอ้งชดใชค้่าเสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

2.2.3 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยจะไม่ไดรั้บการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจาก
บริษทั   ในกรณีท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯได ้โดยมีสาเหตุมาจากขอ้จาํกดัเร่ืองสัดส่วนการ
ถือหุน้ของคนท่ีมิไดมี้สญัชาติไทย 

 
3. วธีิการส่งมอบท่ีเกดิจากใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  
 
 ในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ สามารถเลือกให้บริษัท

ดาํเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
 

3.1 หากผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นในนามของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยจ์ะส่งมอบใบหุ้นตามจาํนวนท่ีใช้สิทธิแก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ       
ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นสมุดทะเบียนภายใน 15 (สิบห้า) วนัทาํการนบัจากวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ใน
กรณีน้ี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิในตลาดหลกัทรัพยไ์ดจ้นกว่าจะ
ไดรั้บใบหุ้น ซ่ึงอาจจะไดรั้บภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิไดรั้บอนุญาตให้เขา้ทาํการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์ลว้ 

3.2 หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงคจ์ะขอรับเป็นหุ้น แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยโ์ดย
การฝากหุ้นสามญัทท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มีบญัชีซ้ือขาย
หลกัทรัพยอ์ยู ่กรณีน้ี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการนาํหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้บั “บริษัทศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จํากัด  เพ่ือผู้ฝาก” และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุ้นสามญั
ท่ีบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นฝากหุ้นสามญัอยูภ่ายใน 7 (เจ็ด) วนัทาํการนบัจากวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ใน
กรณีน้ี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะสามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิในตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลาด
หลกัทรัพยอ์นุญาตใหหุ้น้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิทาํการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์
ในกรณีน้ี ช่ือของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ ประสงคจ์ะฝากหุ้นสามญัไวใ้นบญัชีหลกัทรัพยด์งักล่าว มิฉะนั้นแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการ
ออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตามขอ้ 3.1  แทน 

3.3  หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้น แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดย
การฝากหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 กรณีน้ี บริษทัจะ
ดาํเนินการนาํหุน้ สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึก
ยอดบญัชีจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 
และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ภายใน 7 (เจ็ด) วนัทาํการนบัจากวนัครบกาํหนดการใช้
สิทธิในแต่ละคร้ัง  เม่ือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บหุน้จากการใชสิ้ทธิตอ้งการขายหุน้ จะตอ้งถอนหุน้ออกจาก
บญัชี 600 ดงักล่าว โดยตอ้งติดต่อผา่นบริษทัหลกัทรัพยท์ัว่ไป ซ่ึงอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการตามท่ีศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย ์และ/หรือ บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นๆ กาํหนด ในกรณีน้ี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะสามารถขายหุ้น
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สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิในตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตให้หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ
ทาํการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์ และไดด้าํเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 

 
4. ผลบังคบัข้อกาํหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคบั 

ขอ้กาํหนดสิทธิฉบบัน้ีจะมีผลใชบ้งัคบันบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไปจนถึงวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
โดยขอ้กาํหนดสิทธิน้ีจะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ความใดๆ ในขอ้กาํหนดสิทธิน้ีขดัแยง้กบั
กฎหมายหรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใช้บงัคบัตามกฎหมาย  ให้ใช้ขอ้ความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบงัคบัแทน
ขอ้ความของขอ้กาํหนดสิทธิน้ี  ทั้งน้ี  เฉพาะในส่วนท่ีขดัแยง้กนันั้น 

  

 ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

       บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

                                 

                                            

 (นายชาญ บูลกลุ) 

 กรรมการผูอ้าํนวยการ 
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ภาคผนวก 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกดิขึน้จากการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริษัท 

1. กรณีท่ีไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 ก่อนวนัขึน้เคร่ืองหมาย XR  
1.1 กรณีไม่มีผู้ ถือหุ้นเดิมใดๆ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นของผู้ ถือหุ้น (Rights Offering)  

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไร (Earnings Per Share Dilution) ไม่มีผลกระทบ   

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ไม่มีผลกระทบ 

การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) ไม่มีผลกระทบ 

 

1.2 กรณี ท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมไม่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นของผู้ ถือหุ้น (Rights Offering) (“RO”) แต่ทําการจอง

เกินสิทธิตามสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นเดิม จนทําให้จํานวนหุ้น (Rights Offering)(“RO”) มีการออกและเสนอขายได้

สําเร็จเต็มจํานวน 

ผลกระทบตา่งๆ สามารถแยกเป็นเหตกุารณ์ย่อยได้ 4 เหตกุารณ์ ดงันี ้

1) เหตกุารณ์ที่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 แต่อย่างใด 

จํานวนหุ้นสามญัหลงัการเพิ่มทนุโดยไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5  
= จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั + จํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุ RO 

= 6,827,880,207 + 6,827,880,207  
                    5     

= 6,827,880,207 + 1,365,576,042  
= 8,193,456,249   หุ้น                  

       ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ จาํนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5”  
 

 ผลกระทบต่อสว่นแบง่กําไร (Earnings Per Share Dilution) 
EPS Dilution  =  EPS ปัจจบุนั -  EPS จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5    

                                                                                                                                                                              EPS ปัจจุบนั   

EPS ปัจจบุนั                             =                              กําไรสทุธิปัจจบุนั                  
                                                                               จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั         

=  63,222,746.66   = 0.0093  บาท/หุ้น 
                  6,827,880,207     

EPS จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 =                       กําไรสทุธิปัจจบุนั                            
   จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5  
=  63,222,746.66        = 0.0077       บาท/หุ้น 

                                                                       8,193,456,249    



31 
 

 
EPS Dilution                         =   0.0093 - 0.0077   = 17.20% 

                                                                         0.0093 

 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution = Price ปัจจบุนั - Price จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มกีารแปลงสภาพ W5 

                                                                                                                         Price ปัจจบุนั   

Price ปัจจบุนั                       = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทําการ

ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี       

19 เมษายน 2564 (ระหว่างวนัท่ี 23 มีนาคม –  16 เมษายน 2564) (ข้อมลู

จาก SETSMART) เท่ากบั 0.54 บาท 

Price จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มกีารแปลงสภาพ W5 = [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้น

สามญั RO x จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5                              

                                                                                                      จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5   

= [(0.54 x 6,827,880,207) + (0.40 x 1,365,576,042)] 
                    8,193,456,249     

= 0.5167    บาทตอ่หุ้น 
Price Dilution                      = 0.54 - 0.5167             = 4.31%          

                                                                      0.54 

 การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  
= [1 -   จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั       ] 
           จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5  

= 1 - 6,827,880,207       = 16.67% 

             8,193,456,249  

2) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 เตม็จาํนวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-
W7 แต่อย่างใด 

จํานวนหุ้นสามญัหลงัการเพิ่มทนุโดยไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 แตมี่การใช้สิทธิแปลงสภาพ 
BROOK-W6 เต็มจํานวน  

= จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 + จํานวนหุ้น
สามญัสํารองไว้สําหรับการแปลงสภาพ BROOK-W6  

= 8,193,456,249 + (1,365,576,042 x 2)      
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= 8,193,456,249 + 2,731,152,084   
= 10,924,608,333 หุ้น 

       ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ จาํนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6”  

 ผลกระทบต่อสว่นแบง่กําไร (Earnings Per Share Dilution) 
EPS Dilution  = EPS ปัจจุบนั - EPS จาํนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6    

                                                                                                                                                                      EPS ปัจจบุนั   

EPS ปัจจบุนั                             =                         กําไรสทุธิปัจจบุนั                  
                                                                จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั  

=     63,222,746.66      = 0.0093 บาท/หุ้น 
                       6,827,880,207    

EPS จาํนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 
=                                   กําไรสทุธิปัจจบุนั                            
จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แตแ่ปลงสภาพ W6 

=     63,222,746.66     = 0.0058        บาท/หุ้น 
                                                          10,924,608,333      

EPS Dilution                  =     0.0093 - 0.0058           = 37.63% 
                                                             0.0093 

 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution = Price ปัจจบุนั - Price จาํนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6      

                                                                                                                Price ปัจจบุนั   

Price ปัจจบุนั                    = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทําการ

ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี       

19 เมษายน 2564 (ระหว่างวนัท่ี 23 มีนาคม –  16 เมษายน 2564) (ข้อมลู

จาก SETSMART) เท่ากบั 0.54 บาท 

Price จาํนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6     

= [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญั RO 

x จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5) + (ราคาใช้สิทธิแปลง

สภาพ  W6 x จํ านวนหุ้ นสามัญสํารองไ ว้สํ าห รับการแปลงสภาพ                   

BROOK-W6)       

     จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แตแ่ปลงสภาพ W6 
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= [(0.54 x 6,827,880,207) + (0.40 x 1,365,576,042) +                 
(0.65 x 2,731,152,084)] 

 10,924,608,333     
=     6,008,534,583        = 0.55        บาทตอ่หุ้น 

                        10,924,608,333                                           
เน่ืองจากPrice จาํนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6    เท่ากบั  0.55  บาทตอ่หุ้นสงูกวา่  Price 

ปัจจบุนั  ซึง่เท่ากบั 0.54 บาทตอ่หุ้น  จงึไม่มี  price dilution  

 การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  
= [1 -    จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั      ] 

               จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แตแ่ปลงสภาพ W6  

= 1 -    6,827,880,207       = 37.50% 

                                                 10,924,608,333                                                

3) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W7 เตม็จาํนวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-
W6 แต่อย่างใด 

จํานวนหุ้นสามญัหลงัการเพิ่มทนุโดยไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

BROOK-W7 เต็มจํานวน แตไ่ม่มีการแปลงสภาพ BROOK-W6 

= จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 +จํานวนหุ้นสามญั

สํารองไว้สําหรับการแปลงสภาพ BROOK-W7  

=    8,193,456,249 + (1,365,576,042)   

                                                                                             2    

=    8,193,456,249 + 682,788,021     = 8,876,244,270 หุ้น 

ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ จาํนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7”  

 ผลกระทบต่อสว่นแบง่กําไร (Earnings Per Share Dilution) 
EPS Dilution  = EPS ปัจจุบนั -  EPS จาํนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7    

                                                                                                                                                                  EPS ปัจจบุนั   

EPS ปัจจบุนั                             =                        กําไรสทุธิปัจจบุนั                  
                                                               จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั   

=     63,222,746.66   = 0.0093 บาท/หุ้น 
                  6,827,880,207    

EPS จาํนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7 
=                                   กําไรสทุธิปัจจบุนั                            
จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แตแ่ปลงสภาพ W7 
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=     63,222,746.66     = 0.0071 บาท/หุ้น 
                                                            8,876,244,270     

 EPS Dilution                  =     0.0093 - 0.0071   = 23.66% 
                                                           0.0093 

 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution     =   Price ปัจจบุนั -  Price จาํนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7    

                                                                                                           Price ปัจจบุนั   

Price ปัจจบุนั    = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทําการ

ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี       

19 เมษายน 2564 (ระหว่างวนัท่ี 23 มีนาคม –  16 เมษายน 2564) (ข้อมลู

จาก SETSMART) เท่ากบั 0.54 บาท 

Price จาํนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7     

= [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญั RO 

x จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5) + (ราคาใช้สิทธิแปลง

สภาพ W7 x จํานวนหุ้นสามญัสํารองไว้สําหรับการแปลงสภาพ BROOK-

W7 )         

                                    จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แตแ่ปลงสภาพ W7  
= [(0.54 x 6,827,880,207) + (0.40 x 1,365,576,042)  

+ (1.30 x 682,788,021)] 
                                                                                                                8,876,244,270     

=    5,120,910,155       = 0.5769 บาทตอ่หุ้น 
                                                                                8,876,244,270     

เน่ืองจากPrice จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7    เท่ากับ 0.5769  บาทต่อหุ้ นสูงกว่า                 

Price ปัจจบุนั  ซึง่เท่ากบั 0.54 บาทตอ่หุ้น  จงึไม่มี  price dilution   

 การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  
= [1 -    จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั                                      ] 

                                                จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แตแ่ปลงสภาพ W7  

=  1 -    6,827,880,207       = 23.08% 

                                                   8,876,244,270      

4) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ  BROOK-W7 เตม็จาํนวน  
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จํานวนหุ้นสามญัหลงัการเพิ่มทุนโดยไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

BROOK-W6 และ BROOK-W7 เต็มจํานวน   

= จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 + จํานวนหุ้นสามัญ

สํารองไว้สําหรับการแปลงสภาพ BROOK-W6 + จํานวนหุ้ นสามัญ

สํารองไว้สําหรับการแปลงสภาพ BROOK-W7 

= 8,193,456,249 + (1,365,576,042 x 2) + (1,365,576,042) 

                                                                                                                           2      

= 8,193,456,249 + 2,731,152,084 + 682,788,021     

= 11,607,396,354 หุ้น 

 ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่“ จาํนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6และ W7”  

 ผลกระทบต่อสว่นแบง่กําไร (Earnings Per Share Dilution) 
EPS Dilution  =   EPS ปัจจุบนั - EPS จาํนวนหุ้นหลัง RO โดยมีการแปลงสภาพ W6 และ W7    

                                                                                                                                                     EPS ปัจจบุนั   

EPS ปัจจบุนั                                       =                              กําไรสทุธิปัจจบุนั                  
                                                                  จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั   

=     63,222,746.66    = 0.0093 บาท/หุ้น 
                                        6,827,880,207    

EPS จาํนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 และ W7 
=                                   กําไรสทุธิปัจจบุนั                            

                                                                      จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แตแ่ปลงสภาพ W6 และ W7   
    

=    63,222,746.66             = 0.0054 บาท/หุ้น 
                                                           11,607,396,354    

 EPS Dilution                   =     0.0093 - 0.0054          = 41.94 % 
                                                              0.0093 

 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution = Price ปัจจบุนั - Price จาํนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7 

                                                                                                           Price ปัจจบุนั      
Price ปัจจบุนั              = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทําการ

ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี       

19 เมษายน 2564 (ระหว่างวนัท่ี 23 มีนาคม –  16 เมษายน 2564) (ข้อมลู

จาก SETSMART) เท่ากบั 0.54 บาท 
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Price จาํนวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W6 W7       

= [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญั RO 
x จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5) + (ราคาใช้สิทธิแปลง
สภาพ W6 x จํานวนหุ้นสามญัสํารองไว้สําหรับการแปลงสภาพ BROOK-
W6) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ W7 x จํานวนหุ้นสามญัสํารองไว้สําหรับ
การแปลงสภาพ BROOK-W7) 
จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แตแ่ปลงสภาพ W6 และ 
W7 
= [(0.54 x 6,827,880,207) + (0.40 x 1,365,576,042)  

+ (0.65 x 2,731,152,084) + (1.30 x 682,788,021)] 
          11,607,396,354   

=      6,896,159,010                   = 0.5941 บาทตอ่หุ้น 
                        11,607,396,354      

เน่ืองจากPrice จํานวนหุ้นหลัง RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แต่แปลงสภาพ W7    เท่ากับ  0.5941  บาทต่อหุ้ นสูงกว่า         

Price ปัจจบุนั  ซึง่เท่ากบั 0.54 บาทตอ่หุ้น  จงึไม่มี  price dilution   

 การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  
= [1 -   จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั                                       ] 

                    จํานวนหุ้นหลงั RO โดยไม่มีการแปลงสภาพ W5 แตแ่ปลงสภาพ W6 W7  

= 1 - 6,827,880,207       = 41.18% 

                                              11,607,396,354              

2. กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 เต็มจํานวนก่อนวันขึน้เคร่ืองหมาย XR และผู้ ถือหุ้ นเดิมไม่ได้ถือ 

BROOK-W5 จงึไม่ได้มีสิทธิในการแปลงสภาพ 

2.1 กรณีไม่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้น RO  รวมถึงผู้ ถือ BROOK-W5 ท่ีทําการแปลงสภาพมาเป็นหุ้นสามญัก่อนวนัขึน้

เคร่ืองหมาย XR จองซือ้หุ้น RO 

ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ไม่ถือ BROOK-W5 จะได้รับผลกระทบจากการแปลงสภาพ BROOK-W5 เท่านัน้ ดงันี ้

จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั + จํานวนหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีต้องสํารองไว้สําหรับการแปลงสภาพ BROOK-

W5 ภายหลงัการปรับสิทธิตามข้อ 1.5.5 อนัเกิดจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดมากกว่า 80 เปอร์เซนต์ของกําไร

สทุธิเฉพาะบริษัท   = 6,827,880,207 + 263,820,926      

= 7,091,701,133 หุ้น                  
 ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ จาํนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ที่ 1”  
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 ผลกระทบต่อสว่นแบง่กําไร (Earnings Per Share Dilution) 
EPS Dilution  = EPS ปัจจุบนั - EPS จาํนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ที่ 1    

                                                                                                                                                                         EPS ปัจจุบนั   

EPS ปัจจบุนั                             =                            กําไรสทุธิปัจจบุนั                  
                                                                 จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั 

=     63,222,746.66    = 0.0093 บาท/หุ้น 
                                                                   6,827,880,207    

EPS จาํนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ที่ 1    

   

=                           กําไรสทุธิปัจจบุนั                            
   จํานวนหุ้นหลงัแปลงสภาพ W5 ด้วยอตัราส่วนใหม่หลงัจากการปรับสิทธิ ครัง้ท่ี 1 
     

=     63,222,746.66     = 0.0089 บาท/หุ้น 
                                                            7,091,701,133       

 EPS Dilution                  =     0.0093 - 0.0089      = 4.30% 
                                                           0.0093 

 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution  = Price ปัจจบุนั - Priceจาํนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ที่ 1   

                                                                                                                   Price ปัจจบุนั   
Price ปัจจบุนั       = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทําการ

ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี       

19 เมษายน 2564 (ระหว่างวนัท่ี 23 มีนาคม –  16 เมษายน 2564) (ข้อมลู

จาก SETSMART) เท่ากบั 0.54 บาท 

Price จาํนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ที่ 1     

= [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพใหม ่x 
จํานวนหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีต้องสํารองไว้สําหรับการแปลงสภาพ 
BROOK-W5 ภายหลงัการปรับสิทธิ)  

                      จํานวนหุ้นหลงัแปลงสภาพ W5 ด้วยอตัราส่วนใหม่หลงัจากการปรับสิทธิ ครัง้ที่ 1  
= [(0.54 x 6,827,880,207) + (0.225 x 263,820,926)]  

                                                        7,091,701,133     
= 0.5283    บาทตอ่หุ้น 
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Price Dilution  =     0.54 - 0.5283       = 2.17%          
                                                             0.54 

 การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  
= [1 -   จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั                                        ] 

                         จํานวนหุ้นหลงัแปลงสภาพ W5 ด้วยอตัราสว่นใหม่หลงัจากการปรับสิทธิ ครัง้ท่ี 1  

= 1 -   6,827,880,207       = 3.72% 

                                                 7,091,701,133     

2.2  กรณีผู้ ถือหุ้นเดิมรวมถึงผู้ ถือ BROOK-W5 ท่ีทําการแปลงสภาพมาเป็นหุ้นสามญัก่อนวนัขึน้เคร่ืองหมาย XR 

จองซือ้หุ้น RO เต็มจํานวน 

 ผลกระทบตา่งๆ สามารถแยกเป็นเหตกุารณ์ย่อยได้ 4 เหตกุารณ์ ดงันี ้

1) เหตุการณ์ที่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 แต่อย่างใด 

ในกรณีนีจํ้านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิจองซือ้หุ้น RO = 7,091,701,133     หุ้น 
ได้รับหุ้นจากการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ (RO)   
=   7,091,701,133      = 1,418,340,227 หุ้น  
                        5          
จํานวนหุ้นรวมทัง้หมดหลงั RO   =             8,510,041,360 หุ้น                                                    

 ผลกระทบต่อสว่นแบง่กําไร (Earnings Per Share Dilution) 
EPS Dilution  = EPS ปัจจุบนั - EPS จาํนวนหุ้นรวมทัง้หมดหลัง RO    

                                                                                                             EPS ปัจจบุนั   
EPS ปัจจบุนั                             =                            กําไรสทุธิปัจจบุนั                  

                                                                 จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั        
 
=     63,222,746.66   = 0.0093 บาท/หุ้น 

                                                            6,827,880,207    
EPS จาํนวนหุ้นทัง้หมด     =        กําไรสทุธิปัจจบุนั                            

          จํานวนหุ้นรวมทัง้หมดหลงั RO 
=     63,222,746.66     = 0.0074  บาท/หุ้น 

                                                             8,510,041,360       
EPS Dilution                   =     0.0093 - 0.0074      = 20.43% 

                                               0.0093 
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 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
Price Dilution =     Price ปัจจบุนั - Priceจาํนวนหุ้นรวมทัง้หมดหลัง RO 

                                                             Price ปัจจบุนั   
Price ปัจจบุนั              = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทําการ

ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี       
19 เมษายน 2564 (ระหว่างวนัท่ี 23 มีนาคม –  16 เมษายน 2564) (ข้อมลู
จาก SETSMART) เท่ากบั 0.54 บาท 

Price จํานวนiรวมทัง้หมดหลงั RO    = [(Price จาํนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ที่ 1 x   
                                  จํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้น RO) + (ราคาจองซือ้หุ้น RO x หุ้น RO) 
                                                             จํานวนหุ้นรวมทัง้หมดหลงั RO   

= [(0.5283 x 7,091,701,133) + (0.40 x 1,418,340,227)] 
        8,510,041,360     

= 0.5069 บาทตอ่หุ้น 
Price Dilution              =     0.54 - 0.5069       = 6.13%          

                                                           0.54 

 การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  
= [1 -   จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั  ] 

            จํานวนหุ้นรวมทัง้หมดหลงั RO   
 

= 1 -    6,827,880,207      = 19.77% 
                                                          8,510,041,360     

 
2) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 เตม็จาํนวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-

W7 แต่อย่างใด 

 จํานวนหุ้นหลงั RO  + จํานวนหุ้นสามญัจากการแปลงสภาพ BROOK-W6  
= 8,510,041,360 + (1,418,340,227 x 2)  
= 11,346,721,814 หุ้น  

ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ จาํนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ  W6” 

 ผลกระทบต่อสว่นแบง่กําไร (Earnings Per Share Dilution) 
EPS Dilution  = EPS ปัจจุบนั - EPS จาํนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6    

                                                                                                                             EPS ปัจจุบนั   
EPS ปัจจบุนั                             =                          กําไรสทุธิปัจจบุนั  
                                            จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั        
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=     63,222,746.66   = 0.0093  บาท/หุ้น 
                                                                   6,827,880,207    

EPS จาํนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ  W6   

=                       กําไรสทุธิปัจจบุนั                            
จํานวนหุ้นหลงั RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ  W6 

=      63,222,746.66         = 0.0056       บาท/หุ้น 
                                                            11,346,721,814       

EPS Dilution                   =      0.0093 - 0.0056       = 39.78% 
                                                 0.0093 

 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
Price Dilution = Price ปัจจบุนั - Priceจํานวนหุ้นหลงั RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6  

                                                                                         Price ปัจจบุนั   

Price ปัจจบุนั                 = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทําการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี       
19 เมษายน 2564 (ระหว่างวนัท่ี 23 มีนาคม –  16 เมษายน 2564) (ข้อมลู
จาก SETSMART) เท่ากบั 0.54 บาท 

Price จํานวนหุ้นหลงั RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6     

= [(Price จาํนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ที่ 1     x 
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้น RO) + (ราคาจองซือ้หุ้น RO x หุ้น RO) + 
(ราคาแปลงสภาพ W6 x จํานวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W6) 

                                            จํานวนหุ้นหลงั RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ  W6  
                             = [(0.5283 x 7,091,701,133) + (0.40 x 1,418,340,227)  

+ (0.65 x 2,836,680,454)]  
              11,346,721,814           

= 0.5427    บาทตอ่หุ้น 
เน่ืองจากPrice จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ  W6       เท่ากับ  0.5427  บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปัจจุบนั  ซึ่ง

เท่ากบั 0.54 บาทตอ่หุ้น  จงึไม่มี  price dilution 

 การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  
= [1 -   จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั     ] 

    จํานวนหุ้นรวมทัง้หมดหลงั RO   
= 1 -   6,827,880,207       =  39.83% 

                                                        11,346,721,814               
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3) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W7 เตม็จาํนวน แต่ไม่มีการแปลงสภาพ BROOK-
W6 แต่อย่างใด 

จํานวนหุ้นหลงั RO  + จํานวนหุ้นสามญัจากการแปลงสภาพ BROOK-W7  

 
= 8,510,041,360 + (1,418,340,227) 

                                                                                       2  
= 9,219,211,474 หุ้น  

ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ จาํนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ  W7” 

 ผลกระทบต่อสว่นแบง่กําไร (Earnings Per Share Dilution) 
EPS Dilution  = EPS ปัจจุบนั - EPS จาํนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7    

                                                                                                                                          EPS ปัจจบุนั   
EPS ปัจจบุนั                             =                   กําไรสทุธิปัจจบุนั             

                                                                 จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั         
=     63,222,746.66   = 0.0093 บาท/หุ้น  

                                                             6,827,880,207    
EPS จาํนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7    

=                                     กําไรสทุธิปัจจบุนั                            
                                                                               จํานวนหุ้นหลงั RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ  W7  

=   63,222,746.66     = 0.0069 บาท/หุ้น 
                                                           9,219,211,474        

EPS Dilution                   =   0.0093 - 0.0069   = 25.81% 
                                             0.0093 
 

 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
Price Dilution                 = Price ปัจจบุนั - Priceจํานวนหุ้นหลงั RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7 

                                                                                                                                                                         Price ปัจจบุนั   
Price ปัจจบุนั                      = ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของบริษัทย้อนหลงั 15 วนัทําการติดตอ่กนั

ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 
2564  (ระหว่างวันที่  23  มีนาคม  –  16 เมษายน  2564) (ข้อมูลจาก 
SETSMART) เท่ากบั 0.54 บาท 
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Price จํานวนหุ้นหลงั RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W7     

= [(Price จาํนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ที่ 1     x 

จํานวน หุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้น RO) + (ราคาจองซือ้หุ้น RO x หุ้น RO) + 

(ราคาแปลงสภาพ W7 x จํานวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W7) 

                                                                                           จํานวนหุ้นหลงั RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ  W6 

= [(0.5283 x 7,091,701,133) + (0.40 x 1,418,340,227)  
+ (1.30 x 709,170,114)] 

                                                                                                              9,219,211,474           
= 0.5679 บาทตอ่หุ้น 

เน่ืองจากPrice จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ  W7       เท่ากับ  0.5679  บาทต่อหุ้นสูงกว่า Price ปัจจุบนั  ซึ่ง

เท่ากบั 0.54 บาทตอ่หุ้น  จงึไม่มี  price dilution 

 การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  
= [1 -   จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั] 

                                     จํานวนหุ้นรวมทัง้หมดหลงั RO   
= 1 -   6,827,880,207       = 25.94% 

                                                         9,219,211,474           
4) เหตุการณ์ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ  BROOK-W7 เตม็จาํนวน  

จํานวนหุ้นหลงั RO  + จํานวนหุ้นสามญัจากการแปลงสภาพ BROOK-W6  และ W7  
= 8,510,041,360 + (1,418,340,227 x 2) + (1,418,340,227) 

                                                                                                                            2  
= 12,055,891,928 หุ้น  

ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ จาํนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ  W6 W7” 
 

 ผลกระทบต่อสว่นแบง่กําไร (Earnings Per Share Dilution) 
EPS Dilution  = EPS ปัจจุบนั -  EPS จาํนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ  W6 W7    

                                                                                                   EPS ปัจจบุนั  

  

EPS ปัจจบุนั                             =                                   กําไรสทุธิปัจจบุนั                  
                                                               จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั  

=     63,222,746.66       = 0.0093  บาท/หุ้น 
                    6,827,880,207    
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EPS จาํนวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ  W6 W7   

=                        กําไรสทุธิปัจจบุนั                            
                                                                            จํานวนหุ้นหลงั RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ  W6 W7 

=      63,222,746.66     = 0.0052 บาท/หุ้น 
                                                         12,055,891,928       

EPS Dilution               =      0.0093 - 0.0052    = 44.09% 
                                             0.0093 
 

 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
Price Dilution = Price ปัจจบุนั - Priceจํานวนหุ้นหลงั RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7  

                                                                            Price ปัจจบุนั   
Price ปัจจุบนั                   = ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของบริษัทย้อนหลงั 15 วนัทําการติดต่อกัน

ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี  19 เมษายน 
2564  (ระหว่างวันที่  23  มีนาคม  –  16 เมษายน  2564) (ข้อมูลจาก 
SETSMART) เท่ากบั 0.54 บาท 

Price จํานวนหุ้นหลงั RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ W6 W7     

= [(Price จาํนวนหุ้นหลังแปลงสภาพ W5 ด้วยอัตราส่วนใหม่หลังจากการปรับสิทธิ ครัง้ที่ 1     x จํานวน
หุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้น RO) + (ราคาจองซือ้หุ้น RO x หุ้น RO) + (ราคาแปลง
สภาพ W6 x จํานวนหุ้นจากการ (ราคาแปลงสภาพ W6) + (ราคาแปลงสภาพ 
W7 x จํานวนหุ้นจากการแปลงสภาพ W7) 

                                                             จํานวนหุ้นหลงั RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ  W6 W7 
= [(0.5283 x 7,091,701,133) + (0.40 x 1,418,340,227) + (0.65 x 

2,836,680,454) + (1.30 x 709,170,114)] 
                                12,055,891,928           

= 0.5872 บาทตอ่หุ้น 
เน่ืองจากPrice จํานวนหุ้นหลัง RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ  W6       เท่ากับ  0.5872  บาทต่อหุ้นสงูกว่า Price ปัจจุบนั  ซึ่ง

เท่ากบั 0.54 บาทตอ่หุ้น  จงึไม่มี  price dilution 

 การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  
= [1 -          จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั                  ] 

                            จํานวนหุ้นหลงั RO รวมหุ้นเกิดจากแปลงสภาพ  W6 W7   
= 1 -    6,827,880,207       = 43.36% 

                                                      12,055,891,928           
  


















































