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หนังสือแจ้งสิทธิจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสตกิ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่1 (PJW-W1) 

 

 

 

 

 

 

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบรษัิท โดยไมค่ดิมลูคา่ (ราคาเสนอขายเทา่กบั 0 บาท) ตามสดัสว่นการถือหุน้  

ในอตัราสว่น 3 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ (ในกรณีที่มีเศษใหปั้ดทิง้) 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เดมิทีม่ีสทิธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ (Record Date) ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 
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ส่วนที ่1 รายละเอยีดของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญ ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสตกิ จ ากัด 
(มหาชน) คร้ังที ่1 (PJW-W1) 

 

1. ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ชื่อและที่อยูข่องผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  บรษัิท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั  
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 
โทร : 0-2415-1894 
โทรสาร : 0-2415-0951 

ประเภทและชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ชนิดระบช่ืุอผูถื้อ และ
โอนเปลีย่นมือได ้

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและ 
เสนอขาย 

ไมเ่กิน 191,359,982 หนว่ย 

จ านวนหุ้นสามัญที่ส ารองเพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 191,359,982 หุน้ (มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) คิดเป็น
รอ้ยละ 33.33 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  
ซึ่งมีจ านวน 574,079,945 หุ้น ณ วันที่  24 มิถุนายน 2564 (วันที่ 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2564 มีมติอนุมัติการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 1 (PJW-
W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้) 

วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

วันใช้สิทธิ วนัที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัได ้ตามที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ 1.2.1 

วันใช้สิทธิคร้ังแรก วนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 1 ปี ซึ่งตรงกบัวนัที่ 18 กรกฎาคม 
2565 

วันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย และวันครบก าหนด
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  

วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2567 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หนว่ยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) 
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วิธีการเสนอขาย จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษัทในอตัราส่วน 3 หุน้สามัญ
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทไดก้ าหนดวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้
(Reord Date) ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 

ในการค านวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่ไม่เต็มจ านวน 1 หน่วย จากการค านวณ ใหปั้ดเศษใบส าคญัแสดง
สิทธิส่วนที่เหลือทิง้ทั้งจ านวน ทั้งนี ้ภายหลังการค านวณสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้นที่จะได้รบัการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษ
ใบส าคัญแสดงสิท ธิที่ เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะ
ด าเนินการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดังกล่าว  
ซึ่งจะท าใหค้งเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนเท่าที่จัดสรรใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้เดิม 

อัตราการใช้สิทธิ  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทจ านวน 1 หุ้น เวน้แต่จะมีการปรบัสิทธิตามเง่ือนไขการ 
ปรบัสทิธิ 

ราคาการใช้สิทธิ  ราคาการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเท่ากบั 3.00 บาทต่อ
หุน้ เวน้แตจ่ะมีการปรบัราคาใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ แตท่ัง้นี ้
ในกรณีที่มีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ ราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิต่อหน่วย ภายหลังการปรับสิทธิดังกล่าว จะไม่ต ่ากว่า  
มลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษัิท ณ วนัใชส้ทิธิที่เก่ียวขอ้ง 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทได  ้
ครัง้แรกในวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 1 ปี ซึ่งหากวนัดงักลา่ว
ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย ์ให้เลื่อนเป็นวันท าการ
สดุทา้ยก่อนวนัท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบ 1 ปี 

ส าหรับ ระยะเวลาการใช้สิท ธิตั้งแต่ค รั้งที่  2 เป็นต้น ไป  ผู้ ถื อ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทได้ 
ในทุกวนัท าการสดุทา้ยของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน 
ของแตล่ะปีปฏิทิน ตลอดอายทุี่เหลอืของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ส าหรบัการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยใหต้รงกบัวนัครบก าหนดอายุใบส าคญั
แสดงสิทธิ ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของธนาคาร
พาณิชย์ ให้เลื่อนเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนวันครบก าหนดอายุ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
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ระยะเวลาการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัของ
บ ริษั ท จะต้อ งแจ้งค วามจ าน งในการใช้สิ ท ธิ  ระหว่า ง เวลา  
9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการสดุทา้ยก่อนวนั 
ใชส้ทิธิแตล่ะครัง้จนครบอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ส าหรบัการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยก าหนดใหม้ีระยะเวลาแจง้ความจ านง
ในการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยเทา่กบั 15 วนั ก่อนวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ  บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) ภายในระยะเวลา
ประมาณ 30 วนั หลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  

บริษัทจะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น เนื่องจากเป็นการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
ตามสดัสว่น ดงันัน้จึงไมม่ีผลกระทบตอ่สทิธิของผูถื้อหุน้ อยา่งไรก็ตาม 
หากมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสทิธิโดยบคุคลอื่น
ที่ไมใ่ช่ผูถื้อหุน้เดิมทัง้จ านวนจะมีผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้เดิมดงันี ้

1.  ด้าน การลดลงของสัด ส่ วนก ารถื อหุ้น  (Control Dilution) 
ผลกระทบที่มีต่อผูถื้อหุน้ในดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้
เทา่กบัรอ้ยละ 25.00 

2.  ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) ผลกระทบที่มีต่อผูถื้อ
หุน้ในดา้นการลดลงของราคาหุน้เทา่กบัรอ้ยละ 7.80 ค านวณจาก
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกันก่อน
วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3/2564 เมื่อวันที่  
8 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสทิธิ ซึง่เทา่กบั 4.36 บาทตอ่หุน้ (“ราคาตลาด”)  

3.  ด้ าน ก า รลด ล งขอ งส่ ว น แบ่ งผลก า ไร  (Earning Dilution) 
ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นในด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร
เทา่กบัรอ้ยละ 25.00 

รายละเอียดการค านวณ ผลกระทบต่ อผู้ ถื อหุ้น  แสดงไว้ใน 
เอกสารแนบ 1 ของขอ้ก าหนดสทิธิฉบบันี ้
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เงือ่นไขอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนด
หลกัเกณฑ  ์เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธินี ้
การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆที่เก่ียวขอ้ง 
รวมทัง้ด าเนินการตา่งๆที่จ าเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัใบส าคญั
แสดงสิทธิและการออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี ้  
ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุน้สามญัที่เกิดจากการใช้
สิท ธิตามใบส าคัญ แสดงสิท ธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ทั้งนี  ้บริษัทจะไม่
ขยายอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่แกไ้ขเปลี่ยนแปลงราคาและอตัรา
การใชส้ทิธิ เวน้แตจ่ะเป็นการปรบัตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 

 

2. วิธีการใช้สทิธิและเอกสารประกอบการยืน่แสดงความจ านงในการใช้สทิธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรบัแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธิซือ้หุน้
สามัญของบริษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ  ในช่วงระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ หรือ
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย (แลว้แตก่รณี) 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ตอ้งการใชส้ทิธิตอ้งแจง้ความ
จ านงและกรอกแบบค าขอใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดย
ยื่นตอ่บรษัิทหลกัทรพัย ์(“Broker”) ของตน และ Broker จะด าเนินการแจง้กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพื่อขอถอนใบส าคญั
แสดงสทิธิส าหรบัน าไปใชเ้ป็นหลกัฐาน ประกอบการซือ้หุน้ท่ีจะยื่นกบับรษัิท เพื่อด าเนินการใชส้ทิธิตอ่ไป 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไข
การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายต่างๆ ที่
ใชบ้งัคบัเก่ียวกบัการใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัดว้ย โดยด าเนินการและสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้ใหแ้ก่บริษัท ตามสถานท่ีติดต่อ
ในการใชส้ทิธิขา้งตน้ 

(2.1) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญที่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ชัดเจน และครบถ้วนแลว้ทุก
รายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ  

(2.2) ใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดล้งลายมือช่ือผูโ้อนดา้นหลงั หรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ซึ่งมีจ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิมากกว่าหรือเท่ากับ
จ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั 

(2.3)  หนงัสือมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัใบส าคัญแสดงสิทธิใบใหม่ ส  าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ิทธิ 
(ส  าหรบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่ไดม้ีการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิเพียงบางสว่นท่ีมีอยู)่  

(2.4)  ช าระเงินตามจ านวนในการใชส้ิทธิตามที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่บรษัิท 
โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั  จะตอ้งช าระเป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค (หรือที่
เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ดร๊าฟท ์โดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท ์นัน้ๆ จะตอ้งลงวนัที่ในวนัใชส้ิทธิแต่ละครัง้ 
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และสามารถเรยีกเก็บไดจ้ากส านกังานหกับญัชีในกรุงเทพมหานครภายใน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัใช้
สิทธิในแต่ละครัง้เท่านัน้ โดยขีดครอ่มสั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด 
(มหาชน)” เลขที่บญัชี 565-1-00928-8 ประเภทบญัชี กระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
สาขาถนนพระรามที่ 2 สมทุรสาคร พรอ้มทัง้เขียนช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อ
ไดไ้วด้า้นหลงั 

ทัง้นี ้การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัดงักลา่วจะสมบรูณ ์ต่อเมื่อบรษัิทสามารถเรยีกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วไดแ้ลว้
เท่านัน้ หากเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ที่มิไดเ้กิดจากบริษัท  ใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิกการใชส้ิทธิดงักลา่ว และบริษัทตกลงใหถื้อเป็นการยกเลิกการขอใชส้ิทธิในครัง้นัน้  แต่ทัง้นีไ้ม่
เป็นการตดัสิทธิที่จะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัในครัง้ตอ่ไป เวน้แตเ่ป็นการยกเลิกการใชส้ิทธิในครัง้สดุทา้ย ใหถื้อ
วา่หมดสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 

(2.5) หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิ 

(ก)  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ข)  บคุคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย : ส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรอืส าเนาใบต่างดา้ว พรอ้มรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

(ค)  นิติบคุคลในประเทศ : ส าเนาหนงัสือรบัรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกิน  6 เดือน 
ก่อนวันใช้สิทธิ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน ตาม (ก) หรอื (ข) (แลว้แตก่รณี) 
ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว 

(ง)  นิติบุคคลต่างประเทศ : ส าเนาหนงัสือส าคญัการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ
หนงัสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกโดยเจา้หนา้ที่ของนิติบุคคลนัน้ หรือหน่วยงาน
ของประเทศที่นิติบคุคลนัน้มีภมูิล  าเนา ซึง่รบัรองถึงช่ือของนิติบคุคล ช่ือผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติ
บคุคล ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ที่ออกไมเ่กิน 
6 เดือนก่อนวนัใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติ
บคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานตาม (ก) หรือ (ข) 
ได้แก่ ส  าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอาย ุ(แลว้แตก่รณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือช่ือโดย
เจา้หนา้ที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วไดจ้ดัท าหรือ
รบัรองความถกูตอ้ง ท าการรบัรองลายมือช่ือของผูจ้ัดท าหรือผูใ้หค้  ารบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร 
และให้เจ้าหนา้ที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดท าหรือรบัรองความ
ถกูตอ้ง ท าการรบัรองลายมือช่ือและตราประทบัของเจา้หนา้ที่ Notary Public หรือหนว่ยงานอื่นใดที่
ไดด้  าเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ 
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3. สถานทีต่ิดต่อในการใช้สิทธิ 

บรษัิท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั 
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 
โทร : 0-2415-1894 
โทรสาร : 0-2415-0951 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใชส้ิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดใหก้ับผูถื้อใบส าคัญ

แสดงสทิธิทราบผา่นระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยต์อ่ไป 



ส่วนที ่2 ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
คร้ังที ่1 (PJW-W1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
Panjawattana Plastic Public Company Limited 

 
 

 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบริษัท คร้ังที ่1 (PJW-W1) 
ทีจ่ัดสรรใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิของบริษัท 

 

จ านวนไมเ่กิน 191,359,982 หนว่ย อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 3 ปี 
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 3.00 บาท  

 
 
 
 

 
ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
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ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและ 
ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่1 (PJW-W1)  

 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่  1 ("ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ" หรือ "PJW-W1") ออกโดยบริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิ”) และจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่  
24 มิถนุายน 2564 

  ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รบัสิทธิตามที่ได้ก าหนดไวใ้นข้อก าหนดสิทธิ  โดยบริษัทและผู้ถือใบส าคัญ 
แสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามขอ้ก าหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไดร้บัทราบและเขา้ใจ
ขอ้ก าหนดต่างๆ ในข้อก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว  ทั้งนี  ้ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรกัษาส าเนา
ขอ้ก าหนดสิทธิไว  ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิและ
สญัญาตา่งๆ ไดใ้นวนัและเวลาท าการของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ค าจ ากดัความ 

ค าและขอ้ความตา่งๆ ทีใ่ชอ้ยูใ่นขอ้ก าหนดสทิธิใหม้ีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

ข้อก าหนดสิทธิ หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และ  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ปัญจวฒันาพลาสติก 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (PJW-W1) (รวมถึงที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

บริษัท หรือ ผู้ออกใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

หมายถึง บรษัิท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

ใบส าคัญแสดงสทิธิ  หมายถึง ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก 
จ ากัด  (มหาชน) ครั้งที่  1 (PJW-W1) ซึ่งมี รายละเอียดตามที่ ระบุไว  ้

ในขอ้ก าหนดสทิธินี ้

ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ  หมายถึง ใบที่ออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อใช้
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (PJW-W1) 

ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิ  หมายถึง ผูท้รงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทที่ถูกต้อง  
ตามกฎหมาย และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ 
หุน้สามญัของบรษัิท 

วันท าการ หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชยเ์ปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งไม่ใช่ 
วนัเสารห์รือวนัอาทิตย์ หรือวนัอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ 
ใหเ้ป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์
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ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.34/2551 เรือ่ง การขออนญุาต
และการอนญุาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ท่ีออกใหม ่และ
หุ้นที่ ออกใหม่ เพื่ อรองรับใบส าคัญแสดงสิท ธิลงวันที่  15 ธันวาคม  
พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ส านักงาน ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรัพย ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ หมายถึง บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งขอ้มูลทางทะเบียนซึ่งบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ และผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ เช่น ช่ือและที่อยู่ของ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ การโอน การจ าน า การอายดั การออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ ใบใหม่ ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือประกาศของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 

สิทธิในใบส าคัญแสดงสทิธิ หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบส าคัญแสดงสิทธิ ภายใต้ข้อก าหนดสิทธินี ้และ/หรือ
ภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) อนัรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) สิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมและสิท ธิในการลงคะแนนเสียงในการประชุม  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสทิธิ  

บริษัทจะออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  ที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (PJW-W1) จ านวนไม่เกิน 
191,359,982 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบรษัิท โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิดงัตอ่ไปนี  ้

1.1. ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ชื่อและที่อยูข่องผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  บรษัิท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั  
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 
โทร : 0-2415-1894 
โทรสาร : 0-2415-0951 

ประเภทและชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ชนิดระบช่ืุอผูถื้อ และ
โอนเปลีย่นมือได ้

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและ 
เสนอขาย 

ไมเ่กิน 191,359,982 หนว่ย 
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จ านวนหุ้นสามัญที่ส ารองเพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 191,359,982 หุน้ (มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) คิดเป็น
รอ้ยละ 33.33 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  
ซึ่งมีจ านวน 574,079,945 หุ้น ณ วันที่  24 มิถุนายน 2564 (วันที่ 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2564 มีมติอนุมัติการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 1 (PJW-
W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้) 

วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

วันใช้สิทธิ วนัที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัได ้ตามที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ 1.2.1 

วันใช้สิทธิคร้ังแรก วนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 1 ปี ซึ่งตรงกบัวนัที่ 18 กรกฎาคม 
2565 

วันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย และวันครบก าหนด
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  

วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2567 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หนว่ยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) 

วิธีการเสนอขาย จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษัทในอตัราส่วน 3 หุน้สามัญ
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทไดก้ าหนดวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้
(Reord Date) ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 

ในการค านวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่ไม่เต็มจ านวน 1 หน่วย จากการค านวณ ใหปั้ดเศษใบส าคญัแสดง
สิทธิส่วนที่เหลือทิง้ทั้งจ านวน ทั้งนี ้ภายหลังการค านวณสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้นที่จะได้รบัการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษ
ใบส าคัญแสดงสิท ธิที่ เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริ ษัทจะ
ด าเนินการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดังกล่าว  
ซึ่งจะท าใหค้งเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนเท่าที่จัดสรรใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้เดิม 

อัตราการใช้สิทธิ  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทจ านวน 1 หุ้น เวน้แต่จะมีการปรบัสิทธิตามเง่ือนไขการ 
ปรบัสทิธิ 
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ราคาการใช้สิทธิ  ราคาการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเท่ากบั 3.00 บาทต่อ
หุน้ เวน้แตจ่ะมีการปรบัราคาใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ แตท่ัง้นี ้
ในกรณีที่มีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ ราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิต่อหน่วย ภายหลังการปรับสิทธิดังกล่าว จะไม่ต ่ากว่า  
มลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษัิท ณ วนัใชส้ทิธิที่เก่ียวขอ้ง 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทได  ้
ครัง้แรกในวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 1 ปี ซึ่งหากวนัดงักลา่ว
ตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย ์ให้เลื่อนเป็นวันท าการ
สดุทา้ยก่อนวนัท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบ 1 ปี 

ส าหรับ ระยะเวลาการใช้สิท ธิตั้งแต่ค รั้งที่  2 เป็นต้น ไป  ผู้ ถื อ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทได้ 
ในทุกวนัท าการสดุทา้ยของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน 
ของแตล่ะปีปฏิทิน ตลอดอายทุี่เหลอืของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ส าหรบัการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยใหต้รงกบัวนัครบก าหนดอายุใบส าคญั
แสดงสิทธิ ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของธนาคาร
พาณิชย์ ให้เลื่อนเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนวันครบก าหนดอายุ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัของ
บ ริษั ท จะต้อ งแจ้งค วามจ าน งในการใช้สิ ท ธิ  ระหว่า ง เวลา  
9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการสดุทา้ยก่อนวนั 
ใชส้ทิธิแตล่ะครัง้จนครบอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ส าหรบัการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยก าหนดใหม้ีระยะเวลาแจง้ความจ านง
ในการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยเทา่กบั 15 วนั ก่อนวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ  บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) ภายในระยะเวลา
ประมาณ 30 วนั หลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  

บริษัทจะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) 
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ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น เนื่องจากเป็นการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
ตามสดัสว่น ดงันัน้จึงไมม่ีผลกระทบตอ่สทิธิของผูถื้อหุน้ อยา่งไรก็ตาม 
หากมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสทิธิโดยบคุคลอื่น
ที่ไมใ่ช่ผูถื้อหุน้เดิมทัง้จ านวนจะมีผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้เดิมดงันี ้

1.  ด้าน การลดลงของสัด ส่ วนก ารถื อหุ้น  (Control Dilution) 
ผลกระทบที่มีต่อผูถื้อหุน้ในดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้
เทา่กบัรอ้ยละ 25.00 

2.  ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) ผลกระทบที่มีต่อผูถื้อ
หุน้ในดา้นการลดลงของราคาหุน้เทา่กบัรอ้ยละ 7.80 ค านวณจาก
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกันก่อน
วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3/2564 เมื่อวันที่  
8 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสทิธิ ซึง่เทา่กบั 4.36 บาทตอ่หุน้ (“ราคาตลาด”)  

3.  ด้ าน ก า รลด ล งขอ งส่ ว น แบ่ งผลก า ไร  (Earning Dilution) 
ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นในด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร
เทา่กบัรอ้ยละ 25.00 

รายละเอียดการค านวณ ผลกระทบต่ อผู้ ถื อหุ้น  แสดงไว้ใน 
เอกสารแนบ 1 ของขอ้ก าหนดสทิธิฉบบันี ้

เงือ่นไขอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนด
หลกัเกณฑ  ์เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธินี ้
การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆที่เก่ียวขอ้ง 
รวมทัง้ด าเนินการตา่งๆที่จ าเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัใบส าคญั
แสดงสิทธิและการออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี ้  
ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้
สิท ธิตามใบส าคัญ แสดงสิท ธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ทั้งนี  ้บริษัทจะไม่
ขยายอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่แกไ้ขเปลี่ยนแปลงราคาและอตัรา
การใชส้ทิธิ เวน้แตจ่ะเป็นการปรบัตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 
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1.2. การใช้สิทธิและเงือ่นไขการใชส้ิทธิ 

1.2.1. วันใชส้ิทธิ (Exercise Date) 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทไดค้รัง้แรกในวนัท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิมีอายุ
ครบ 1 ปี ซึ่งหากวนัดงักล่าวตรงกับวนัหยุดท าการของธนาคารพาณิชย ์ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนวนัที่
ใบส าคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบ 1 ปี 

ส าหรบัระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่ครัง้ที่ 2 เป็นต้นไป ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิซือ้ 
หุน้สามัญของบริษัทไดใ้นทุกวันท าการสดุทา้ยของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทิน 
ตลอดอายทุี่เหลอืของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ส าหรบัการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยใหต้รงกบัวนัครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งหากวนัดงักลา่วตรงกบั
วนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย ์ใหเ้ลือ่นเป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนวนัครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ และ
ใบส าคญัแสดงสทิธิจะพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในวนัถดัไปนบัจากวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย  

วนัใชส้ิทธิครัง้แรก คือ 18 กรกฎาคม 2565 และวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย คือ 18 กรกฎาคม 2567 ในกรณีที่ 
วันใช้สิทธิดังกล่าวซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิมาเป็น 

วนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้วนัท่ีก าหนดใหเ้ป็นวนัใชส้ทิธินัน้ๆ 

1.2.2. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัท จะตอ้งแจง้ความจ านงในการ 
ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ตามสถานท่ีติดตอ่และวิธีการในการใชส้ทิธิที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.5 ของขอ้ก าหนดสทิธิ 
ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ ก่อนวนัใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ (ต่อไปนีเ้รียกว่า 
“ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ”) ยกเวน้การใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยก าหนดใหม้ีระยะเวลาการแจง้ความจ านง
ในการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย (ต่อไปนีเ้รียกว่า “ระยะเวลาการแจ้ง 
ความจ านงในการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย”)  

ทัง้นี ้บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีการใชส้ิทธิครัง้
สดุทา้ย จะมีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 21 วนั ก่อนวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย (วนัครบก าหนด
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ) และตลาดหลักทรพัยจ์ะท าการขึน้เครื่องหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ล่วงหน้า  
2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุ
ท าการของตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้ลื่อนวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท าการก่อนหนา้) โดยใบส าคญัแสดงสทิธิจะถกูหา้ม
การซือ้ขายจนถึงวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย 

การแจ้งข่าวเก่ียวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ วันใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้ง  
ความจ านงในการใชส้ทิธิ บรษัิทจะแจง้รายละเอียดดงักลา่วอย่างนอ้ย 5 วนัท าการ ก่อนวนัแรกของระยะเวลาแจง้
ความจ านงในการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ในระบบเผยแพรข่อ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์ ส าหรบัวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย 
นอกจากการแจง้ข่าวในระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยด์งักลา่วขา้งตน้แลว้ บริษัทจะด าเนินการใหน้าย
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิส่งจดหมายลงทะเบียนแจง้ข่าวดงักล่าวใหก้ับผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตามรายช่ือ  
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ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ ภายใน 5 วนัท า
การ นบัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ 

1.2.3. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ 

(ก) วิธีการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

การเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิของบรษัิทในครัง้นีไ้มผ่า่นผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ย แตเ่ป็น
การจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ซึ่งมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 1 กรกฏาคม 2564 โดยไม่คิด
มลูค่า ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 3 หุน้ ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษใหต้ดัเศษดงักลา่วทิง้ทัง้
จ านวน 

(ข) วันและวิธีการจองซือ้ และการช าระเงนิค่าจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ณ วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า  ผูถื้อ
หุน้เดิมของบรษัิท จะไดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธิตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรร โดยไมม่ีการจองซือ้  

(ค) วิธีการส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บรษัิทด าเนินการใหศ้นูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เป็นนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และบริษัทจะด าเนินการ
สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 
ดงัรายละเอียดดงันี ้ 

(1) ในกรณีที่ผูไ้ดร้บัจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขายกับบริษัทหลกัทรพัย ์บริษัทจะออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิและมอบหมายใหศู้นยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิตาม
จ านวนที่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรร ทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามช่ือและที่อยูท่ี่ระบใุน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่  1 กรกฎาคม 2564 ภายใน 15 วันท าการ นับจาก 
วนัที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผูไ้ดร้บัจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บัจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกวา่จะไดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธิแลว้ 

(2) ในกรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะ  
ออกใบส าคญัแสดงสทิธิและมอบหมายใหศ้นูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิตาม
จ านวนที่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บัการจัดสรร โดยการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้บญัชีซือ้ขาย
หลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ  
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 โดยระบบการซือ้ขายแบบไรใ้บหุน้ ในกรณีนีผู้ไ้ดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิท ธิจะสามารถขายใบส าคัญ แสดงสิท ธิที่ ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่  
ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบส าคัญแสดงสิท ธิของบริษัทสามารถท าการซื ้อขายใน  
ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ได ้
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1.2.4. นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสทิธิ 

บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย”์) 
ชัน้ 14 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท:์ 0-2009-9999 
โทรสาร: 0-2009-9991 
E-mail: SETContactCenter@set.or.th 
Website: https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html  

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิมีหนา้ที่ตามสญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนท่ีจะตอ้งจดัท าและเก็บรกัษาสมดุ
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไว ้จนกวา่ใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดจะมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้รองรบัของบรษัิท หรือ
จนกว่าจะครบก าหนดอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี)  รวมทั้งจะรบัผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียน 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย  ช่ือและนามสกุล สัญชาติและที่อยู่ของ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะก าหนด ในกรณีขอ้มลูไมต่รงกนั จะถือวา่
ขอ้มูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ดังนัน้  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  
มีหนา้ที่ในการแจง้ขอเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกสมุดทะเบียนใบส าคญั
แสดงสทิธิตอ่นายทะเบียนโดยตรง 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วผา่นทางระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย์
โดยเร็ว และแจง้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั รวมทัง้บริษัทจะด าเนินการจัดส่งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
ใหก้บัผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิทางไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

1.2.5. สถานทีต่ิดต่อและวิธีการในการใช้สิทธิ 

(1) สถานท่ีติดตอ่ในการใชส้ทิธิ 

บรษัิทปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั 
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 
โทร : 0-2415-1894 
โทรสาร : 0-2415-0951 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ  บริษัทจะแจ้งรายละเอียด
ใหก้บัผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิทราบผา่นระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยต์อ่ไป 

(2) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรบัแบบแสดงความ
จ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลา 
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แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ หรือระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  
ครัง้สดุทา้ย (แลว้แตก่รณี) ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.2  

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธิอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการ
ใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน  
ใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยยื่นตอ่บรษัิทหลกัทรพัย ์(“Broker”) ของตน 
และ Broker จะด าเนินการแจง้กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรบั
น าไปใชเ้ป็นหลกัฐาน ประกอบการซือ้หุน้ท่ีจะยื่นกบับรษัิท เพื่อด าเนินการใชส้ทิธิตอ่ไป 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้ง
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิจะตอ้งปฏิบตัิให้
ถูกตอ้งตามขอ้บังคับหรือกฎหมายต่างๆ  ที่ใช้บังคับเก่ียวกับการใช้สิทธิจองซือ้หุน้สามัญดว้ย  
โดยด าเนินการและสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้ใหแ้ก่บรษัิท ตามสถานท่ีติดตอ่ในการใชส้ทิธิขา้งตน้ 

(2.1) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญที่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ชัดเจน และ
ครบถว้นแลว้ทกุรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ  

(2.2) ใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือช่ือผู้โอนด้านหลัง หรือ  
ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ซึ่งมีจ านวนหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิมากกว่าหรือเท่ากบัจ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สามญั 

(2.3)  หนงัสือมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่ ส  าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ  
ที่ยงัมิไดใ้ชส้ิทธิ (ส  าหรบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งไดม้ีการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิเพียงบางสว่นท่ีมีอยู)่  

(2.4)  ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้  
หุน้สามัญให้แก่บริษัท โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ  
จะต้องช าระเป็นเช็ค  แคชเชียรเ์ช็ค (หรือที่ เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ดร๊าฟท์ โดยเช็ค 
แคชเชียรเ์ช็ค ดรา๊ฟท ์นัน้ๆ จะตอ้งลงวนัที่ในวนัใชส้ทิธิแต่ละครัง้ และสามารถเรยีกเก็บได้
จากส านกังานหกับญัชีในกรุงเทพมหานครภายใน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัใชส้ทิธิใน
แตล่ะครัง้เทา่นัน้ โดยขีดครอ่มสั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ บรษัิทปัญจวฒันาพลาสติก 
จ ากดั (มหาชน)” เลขที่บญัชี 565-1-00928-8 ประเภทบญัชี กระแสรายวนั ธนาคาร กสกิร
ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา ถนนพระรามที่ 2 สมทุรสาคร พรอ้มทัง้เขียนช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู ่
และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดตอ่ไดไ้วด้า้นหลงั 

ทั้งนี  ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์  ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงิน
จ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หากเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ที่มิไดเ้กิดจากบริษัท  
ใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชส้ิทธิดงักลา่ว และบริษัทตกลง
ใหถื้อเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้  แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้ 
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หุน้สามญัในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลิกการใชส้ิทธิในครัง้สดุทา้ย ใหถื้อว่าหมดสิทธิ 
ที่จะซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 

(2.5) หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิ 

(ก)  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พรอ้มรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

(ข)  บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย : ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างดา้ว 
พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

(ค)  นิติบคุคลในประเทศ : ส าเนาหนงัสือรบัรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออก
ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันใช้สิทธิ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ีอ  านาจ 

ลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  พรอ้มแนบ
เอกสารหลกัฐาน ตาม (ก) หรอื (ข) (แลว้แตก่รณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคล
ดงักลา่ว 

(ง)  นิติบุคคลต่างประเทศ  : ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริ ษัท  (Certificate of 
Incorporation) หรอืหนงัสอืแสดงความเป็นนิติบคุคล (Affidavit) ที่ออกโดยเจา้หนา้ที่
ของนิติบคุคลนัน้ หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบคุคลนัน้มีภมูิล  าเนา ซึ่งรบัรองถึง
ช่ือของนิติบุคคล ช่ือผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งส  านักงานใหญ่ และ
อ านาจหรอืเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั
ใช้สิทธิในแต่ละครัง้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ  านาจลงนามของ 
นิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน
ตาม (ก) หรือ (ข) ไดแ้ก่ ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาใบต่างดา้ว หรือ
ส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผู้มีอ  านาจลงนามของ 
นิติบคุคลดงักลา่ว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรอง
ลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจในประเทศที่
เอกสารดงักลา่วไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้ง ท าการรบัรองลายมือช่ือของผูจ้ดัท า
หรือผูใ้หค้  ารบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หนา้ที่ของสถานทูตไทยหรือ
กงสุลไทยในประเทศที่ เอกสารได้จัดท าหรือรบัรองความถูกต้อง ท าการรับรอง 
ลายมือช่ือและตราประทับของเจ้าหนา้ที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้
ด  าเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ 

(2.6)  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัจะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทาง
ภาษีและ/หรืออากรแสตมป์ทัง้หมด (ถา้มี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากรว่าดว้ย
หมวดอากรแสตมป์ หรอืขอ้บงัคบั หรอืกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง หรอืบงัคบัใชใ้นการใชส้ิทธิ
ซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ (ถา้มี) 
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(3)  จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้  โดย
อตัราการใชส้ทิธิเทา่กบัใบส าคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยตอ่หนึง่หุน้สามญั เวน้แตจ่ะมีการปรบัสทิธิ 

(4)  จ านวนหุ้นสามัญที่ออกเมื่อมีการใช้สิทธิ  จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ง 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดช้ าระตามที่กล่าวขา้งตน้  หารดว้ยราคาการใชส้ิทธิในขณะที่มีการใช้
สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุน้สามญัเป็นจ านวนเต็มไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ  
คณูดว้ยอตัราการใชส้ิทธิ หากมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และ/หรอื อตัราการใชส้ทิธิแลว้ ท าใหม้ี
เศษเหลืออยูจ่ากการค านวณดงักลา่ว บรษัิทจะไม่น าเศษดงักลา่วมาคิดค านวณและจะช าระเงิน 
ที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
ภายใน 14 วนั นบัจากวนัใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่า่กรณีใดๆ  

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและ  
อตัราการใชส้ิทธิตามที่ระบใุนเง่ือนไขการปรบัสิทธิ และมีเศษของจ านวนหุน้สามญัที่จะไดร้บัจาก
การใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

(5)  การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ทิธิ จะไมม่ีการเปลี่ยนแปลงซึ่งท า
ใหร้าคาการใชส้ิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใชส้ิทธิใหม่ลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ และ
จะใชร้าคาการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คณูกบัจ านวนหุน้สามญั 
(จ านวนหุน้สามญัค านวณไดจ้ากอตัราการใชส้ิทธิใหม่ คณูกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่แสดง
ความจ านงการใชส้ิทธิ ซึ่งเมื่อค านวณไดจ้ านวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) 
สว่นในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิดงักล่าวมีผลท าใหร้าคาการใชส้ิทธิใหม่มีราคา  
ซึ่งต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัท ก็ใหใ้ชมู้ลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัท
เป็นราคาการใชส้ทิธิใหม่ เวน้แตก่ฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

(6)  หากบรษัิทไดร้บัหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิไมค่รบตามจ านวนที่
ระบุไวใ้นแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญ  หรือบริษัทตรวจสอบไดว้่าขอ้ความที่ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ กรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญันัน้ ไมค่รบถว้น
หรอืไม่ถกูตอ้ง หรอืปิดอากรแสตมป์ (ถา้มี) ไม่ครบถว้นถกูตอ้งตามขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่างๆ   
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิจะตอ้งท าการแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไข ภายในระยะเวลาแจง้ความ
จ านงในการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ๆ มิฉะนัน้แลว้บรษัิทจะถือวา่การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิในครัง้
นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ไดร้บั และใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ 
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน  14 
วนันบัจากวนัใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ เวน้แต่การใชส้ิทธิครัง้นัน้จะ
เป็นการใช้สิทธิครัง้สุดทา้ยให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธินัน้ๆ  สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ 
บรษัิทจะไมร่บัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรอืคา่เสยีหายอื่นใดไมว่า่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ ช าระจ านวนเงินในการใชส้ิทธิไมค่รบถว้น บริษัทสงวนสทิธิที่จะ
ด าเนินการ ประการใดประการหนึง่ตอ่ไปนี ้ตามที่บรษัิทเห็นสมควร 
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(ก) ถือวา่การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลง โดยไมม่ีการใชส้ทิธิ หรอื 

(ข) ถือวา่จ านวนหุน้สามญัที่จองซือ้มีจ านวนเทา่กบัจ านวนที่พงึจะไดร้บัตามจ านวนเงินในการใช้
สทิธิ ซึง่บรษัิทไดร้บัช าระไวจ้รงิตามราคาการใชส้ทิธิในขณะนัน้ หรอื 

(ค) ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่
ประสงคจ์ะใช้สิทธิใหค้รบถว้นภายในระยะเวลาแสดงความจ านงในการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ 
หากบรษัิทไม่ไดร้บัเงินครบตามจ านวนการใชส้ิทธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือว่า
การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใชส้ทิธิ  

ในกรณีที่เป็นการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย บรษัิทจะด าเนินการตามขอ้ (ข) เทา่นัน้  

ในกรณี ตามข้อ  (ก ) และ (ค) บริษั ทจะคืน เงินที่ ได้รับ ไว้และใบส าคัญ แสดงสิท ธิหรือ 
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งบรษัิทถือว่าไม่มีการใชส้ิทธิดงักลา่วใหก้บัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีการค านวณ
ดอกเบีย้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้นี  ้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยงัมีผลใช้ได้
ตอ่ไปจนถึงวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย หรอื 

ในกรณีตามขอ้ (ข) บริษัทจะสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีเหลอื (ในกรณีนี ้บริษัทถือวา่มีการ
ใช้สิทธิเพียงบางส่วน) หรือใบส าคัญแสดงสิทธิใบใหม่ ที่มีจ านวนเท่ากับหน่วยของใบส าคัญ  
แสดงสทิธิที่เหลอื พรอ้มเงินสว่นท่ีเหลอื (ถา้มี) ในกรณีที่บรษัิทถือวา่มีการใชส้ทิธิเพียงบางสว่นคืน
ใหก้บัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใชส้ิทธิในแต่ละ
ครัง้ โดยจะไมม่ีการค านวณดอกเบีย้ไม่วา่ในกรณีใดๆ อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ียงัไม่
มีการใชส้ทิธิดงักลา่วยงัมีผลใชต้อ่ไปจนถึงวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บรษัิทไมส่ามารถคืนเงินสว่นที่ไมไ่ดใ้ชส้ิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดภ้ายใน
ระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัก าหนดใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิจะไดร้บัดอกเบีย้
ในอตัรารอ้ยละ 1.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนส่วนที่ไม่ไดใ้ช้สิทธินับจากวันที่พน้ก าหนด  
14 วนัดงักลา่ว จนถึงวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไดร้บัคืนเงินในสว่นท่ีไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ 

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทด าเนินการคืนเงิน หรือส่งเช็คซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะช่ือผู้ถือ  

ใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจ านงในการใช้
สทิธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไดร้บัเงินสว่นท่ีไมไ่ดใ้ชส้ทิธิคืนแลว้โดยชอบ 
และไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไปได ้

(7)  เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญ   
ไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั กลา่วคือไดส้ง่มอบทัง้ใบส าคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ  แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ  
พรอ้มหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิ และช าระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ์ 
ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้  
เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบรษัิท 
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(8)  เมื่อพน้ก าหนดวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไข
ของการใชส้ทิธิที่ก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้น ใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลง โดยไม่มี
การใชส้ิทธิ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชส้ิทธิไม่ไดอ้ีก โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว 
ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ด าเนินการชดใช้ค่าเสียหายหรือ
คา่ชดเชยที่เกิดขึน้จากการดงักลา่วทัง้สิน้  

(9) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนหน่วยมากกว่าจ านวน
หน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ  บริษัทจะส่งใบส าคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่มีจ านวนหน่ วยของ 
ใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว หากใบส าคญัแสดงสทิธิ
นัน้อยูใ่นระบบใบหุน้ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใชส้ทิธินัน้ๆ และจะท า
การยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิใบเก่า 

(10)  บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้ของบรษัิท ต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจ านวน
หุน้สามญัที่ออกใหมส่  าหรบัการใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ภายใน 14 วนันบัตัง้แตว่นัใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ 
และบริษัทไดร้บัช าระค่าหุน้ครบตามจ านวนที่มีการใชส้ิทธิแลว้  นอกจากนี ้บริษัทจะด าเนินการ 
จดทะเบียนผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัท  ในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจ านวนหุน้สามญัที่ค  านวณไดจ้ากการใชส้ทิธิในครัง้นัน้  

(11)  ในกรณีที่หุ้นสามัญที่ส  ารองไว้เพื่อรองรบัการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ  บริษัทจะด าเนินการชดใช้
คา่เสียหายที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใชส้ิทธิได  ้อย่างไรก็ตาม บรษัิทจะ
ไม่ชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใชส้ิทธิได ้ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าวหรือมิใช่สัญชาติไทย และไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากการ  
ถกูจ ากดัสิทธิตามสดัสว่นการถือหุน้ที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบริษัท ถึงแมว้่าจะมีหุน้สามญัเพียงพอ 
ก็ตาม 

(12)  ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือกรรมการ
ผูจ้ัดการ เป็นผูพ้ิจารณาขอ้ก าหนดเง่ือนไขอื่นและรายละเอียดอื่นๆ  หรือเหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใชส้ิทธิทัง้ดา้นราคา และอัตราการใช้สิทธิตามวิธีการค านวณที่
เหมาะสม เมื่อมีเหตกุารณต์ามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่
เก่ียวขอ้งก าหนด ทัง้นี ้หากมีกรณีที่จ  าเป็นตอ้งขอมติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษัท
จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามกฎระเบียบตอ่ไป 

1.2.6. การออกและส่งมอบหุ้นสามญัออกใหม ่

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญั สามารถเลือกใหบ้ริษัท
ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ไดจ้าก
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยให้ออกใบหุ้นในช่ือของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง  
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะสง่มอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์งทะเบียน
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ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ ในกรณีนีผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ
อาจไม่สามารถขายหุน้ที่ไดจ้ากการใชส้ิทธิจนกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอาจไดร้บัภายหลงัจากที่หุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทไดร้บัอนมุตัิใหเ้ขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย  ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

(2) กรณีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจัดสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใช้
บริการของศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ โดยจะฝากหุ้นไวใ้นบัญชีของบริษัทหลักทรพัย์ที่ตนเองมี  
บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู ่ซึง่ช่ือของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไดใ้ชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญั จะตอ้ง
ตรงกบัช่ือของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดใ้ชส้ิทธิประสงคจ์ะฝากหุน้ไว้
ในบญัชีของบรษัิทหลกัทรพัยด์งักลา่วเทา่นัน้ มิฉะนัน้แลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการออก
ใบหุน้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ ตามขอ้ (1) แทน 

ทัง้นี ้ในกรณีนีบ้รษัิทจะด าเนินการน าหุน้จากการใชส้ิทธิฝากไวก้บั “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุน้ท่ีบรษัิท
หลกัทรพัยน์ัน้ฝากหุน้อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรพัยน์ั้นจะบนัทึกยอดบัญชีจ านวนหุน้ที่ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฝากไว ้และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน  
7 วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิ ในกรณีนีผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บัจดัสรรหุน้จะ
สามารถขายหุ้นที่ ได้จากการใช้สิท ธิในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ ม  เอ  ไอ  (mai) ได้ทันทีที่ 
ตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาตใหหุ้น้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ 
(mai) 

(3) กรณีผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ไมป่ระสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แตป่ระสงคใ์ชบ้รกิาร
ของศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ โดยประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 
เลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ ในกรณีนี ้บรษัิทจะด าเนินการน าหุน้ที่เกิดจากการใชส้ิทธิฝากไวก้ับศนูย์
รบัฝากหลักทรพัย์ และศูนย์รับฝากหลักทรพัย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้น  ตามจ านวนที่ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 และออก
หลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจาก
วนัก าหนดการใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ เมื่อผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ตอ้งการขายหุน้ ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรร
หุน้ตอ้งถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดยตอ้งติดตอ่ผา่นบริษัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอาจจะ
มีค่าธรรมเนียมในการด าเนินตามที่ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรพัย์นั้นๆ 
ก าหนด  ดังนั้น ในกรณีนี ้ ผู้ที่ ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใน  
ตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทท าการซื ้อขายได้ใน  
ตลาดหลกัทรพัย  ์และผูท้ี่ไดร้บัการจัดสรรหุน้ไดด้  าเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี  600 ดงักล่าว
แลว้ 

2. การชดใชค้่าเสียหาย กรณีทีบ่ริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุน้สามัญเพื่อรองรับการใช้สทิธิ 

หุน้สามญัที่ออกใหม่เนื่องจากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถเขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) ไดภ้ายหลงัจากที่บรษัิทด าเนินการจดทะเบียนหุน้สามญัใหมด่งักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้  โดยบรษัิท
จะด าเนินการยื่นขออนญุาตน าหุน้สามญัที่ออกใหมจ่ากการใชส้ทิธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิเขา้จดทะเบียนเป็น
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หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วนันบัจากวนัใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ ทัง้นีเ้พื่อใหหุ้น้สามญั
ดงักล่าว สามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ  (mai) ไดเ้ช่นเดียวกับหุน้สามญัเดิมของบริษัท ในกรณี
บริษัทไม่สามารถจัดใหม้ีหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียดดงันี ้

2.1. บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิ ตอ่เม่ือผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิได้มา
แสดงความจ านงที่จะใช้สทิธิในแต่ละคร้ัง และปฏิบัติถกูตอ้งครบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไว้ 
และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิไดอ้ยา่ง
ครบถว้น 

โดยคา่เสยีหายที่บรษัิทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิขา้งตน้ สามารถค านวณไดด้งันี ้

 

 

โดยที ่ B   คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี  และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ ตามอัตราการใช้สิทธิ
เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

 MP  คือ ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท ซึง่ค  านวณจากมลูคา่การซือ้ขายหุน้สามญัของ
บริษัททัง้หมด หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบรษัิทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย ์
เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวนัใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ 

 EP  คือ  ราคาการใชส้ทิธิ หรอืราคาการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่เปลีย่นแปลงแลว้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัท” เนื่องจากหุน้สามัญไม่มีการซือ้ขายในวนั 
ใชส้ทิธิ บรษัิทจะด าเนินการก าหนดราคายตุิธรรมเพื่อใชใ้นการค านวณแทน 

2.2. การชดใชค้่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะช าระให้เป็นเชค็ขดีคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะและจะจัดสง่ทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวนัใช้สทิธิในแตล่ะคร้ัง โดยไม่มีดอกเบีย้  

ทัง้นี ้หากบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นดังกล่าวใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไดภ้ายในก าหนดเวลา
ดงักล่าว บริษัทจะช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิในอตัรารอ้ยละ 1.5 ต่อปี โดยค านวณจากค่าเสียหาย 
นบัจากวนัที่พน้ก าหนดระยะเวลา 14 วนัดงักล่าว จนถึงวนัที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินคืนแลว้  อย่างไรก็ดีไม่ว่า 
ในกรณีใดๆ หากไดม้ีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหายดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความ
จ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัคืนเงินค่าเสียหายแลว้โดยชอบ  และ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิจะไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้หรอืคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

อนึ่ง ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยที่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญ  แต่ไม่สามารถจองซือ้ได้
เนื่องจากอตัราส่วนการถือหุน้ของบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยในขณะนัน้เกินกว่าที่ก าหนดในขอ้บงัคับของบริษัท  ในกรณี
เช่นนี  ้บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย  หรือ ด าเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย  และ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทยไมม่ีสิทธิเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย หรอืเรยีกรอ้งใหบ้รษัิทชดใชใ้ดๆ ทัง้สิน้ อยา่งไรก็ดี 
ใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมีผลใชต้่อไปจนถึงวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย หาก ณ วนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่

ค่าเสียหายต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย   =   B x [MP – EP] 
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มิใช่สญัชาติไทยยงัไม่สามารถใชส้ิทธิได้ เนื่องจากอตัราสว่นการถือหุน้ของบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยในขณะนัน้เกินกว่า
จ านวนที่ระบุไวใ้นขอ้จ ากดัการโอนหุน้สามญั ใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายุลง โดยผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยดงักล่าว ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ด าเนินการชดใชค้่าเสียหาย 
ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

3. เงือ่นไขการปรับสิทธิ 

 บริษัทจะไม่ขยายอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่ เกิด
เหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งดงัต่อไปนี  ้ทัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไมใ่หน้อ้ยไปกวา่เดิม  

(ก) เมื่อมีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษัิท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ 

ซึง่การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีเมื่อมลูค่าที่ตราไวม้ีผลใชบ้งัคบั
ตามที่เผยแพรผ่า่นระบบเผยแพรข่อ้มลูสือ่อิเลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(1) ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 
 
 

(2) อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 

 
 

โดยที:่  Price 1  คือ  ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 Price 0 คือ  ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 Ratio 1  คือ  อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 Ratio 0  คือ  อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 Par 1  คือ  มลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 

 Par 0  คือ  มลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปลี่ยนแปลง 

(ข) เมื่อบริษัทไดเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด  
ในราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ค านวณไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ  90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้
สามญัของบรษัิท"  

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะ
ไมไ่ดร้บัสทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XR) ส าหรบักรณี

Price 1  =  Price 0 x [Par 1] 
 [Par 0] 

 

Ratio 1  =  Ratio 0 x [Par 0] 
 [Par 1] 
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สว่นท่ี 2 : ขอ้ก าหนดสทิธิ PJW-W1  หนา้ 17/29 

ที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ 
ออกใหม่ กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป  และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคล 
ในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี  

“ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินทัง้สิน้ที่บรษัิทจะไดร้บัจากการเสนอ
ขายหุน้สามัญ หักดว้ยค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่นัน้  หารดว้ย
จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหมท่ัง้หมด  

“ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท” ก าหนดไวเ้ทา่กบัมลูคา่การซือ้ขายหุน้สามญัของบรษัิททัง้หมด 
หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหวา่ง
ระยะเวลา 7 วนัท าการ (วนัท่ีเปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ ติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ  

 “วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ 
(วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XR) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  (Rights 
Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่  ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรอืกรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

ในกรณีที่ไมส่ามารถหา “ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท” เนื่องจากหุน้สามญัไมม่ีการซือ้ขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว บรษัิทจะด าเนินการก าหนดราคายตุิธรรมเพื่อใชใ้นการค านวณแทน 

อนึง่ ในกรณีที่มีการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหมพ่รอ้มกนัมากกวา่ 1 ราคาเสนอขาย ภายใตเ้ง่ือนไขที่ตอ้ง
จองซือ้ดว้ยกนัใหใ้ชจ้ านวนหุน้และราคาเสนอขายทกุราคามาค านวณราคาสทุธิเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สามญั  
ที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขที่จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ าเฉพาะ
จ านวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ  90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”  
มาค านวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 

(1) ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 
 
 

(2) อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 
 
 

โดยที:่ Price 1  คือ  ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 Price 0 คือ  ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 Ratio 1 คือ  อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

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

Ratio 1   =   Ratio 0 x [MP(A + B)] 
                         [(A x MP) + BY] 
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สว่นท่ี 2 : ขอ้ก าหนดสทิธิ PJW-W1  หนา้ 18/29 

 Ratio 0 คือ  อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 MP คือ  ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท 

A คือ  จ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รยีกช าระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้
เพื่อสทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัทีอ่อกใหม ่กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่  กรณีเสนอขาย 
หุน้สามัญใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

B  คือ  จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ทัง้การเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ /หรือเสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรอืเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

BY  คือ  จ านวนเงินที่ไดร้บัหักดว้ยค่าใช้จ่ายที่เก่ียวขอ้ง  (ถ้ามี) จากการออกและเสนอขาย 
หุน้สามัญที่ออกใหม่ ทัง้การเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรอืเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคล 
ในวงจ ากัด โดยที่หลกัทรพัยน์ัน้ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภาพ /เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญ หรือใหส้ิทธิในการซือ้หุน้
สามัญ (เช่นหุน้กู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้
สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิดังกล่าวต ่ากว่ารอ้ยละ  90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุน้สามัญของ
บรษัิท” 

การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัไมไ่ด้
รบัสิทธิการจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหมใ่ดๆ ขา้งตน้ท่ีใหส้ทิธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืให้
สิทธิในการซือ้หุน้สามญั (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XR) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธิในการซือ้หุน้สามญั กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน
ทั่วไป และ/หรอืกรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

“ราคาสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรบัการใชส้ทิธิ” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินท่ีบรษัิทจะไดร้บั
จากการขายหลกัทรพัยท์ี่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญ หรือใหส้ิทธิในการซือ้หุน้สามัญ 
หกัดว้ยคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรพัยน์ัน้ รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บัจากการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็น
หุน้สามญั หรอืใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญันัน้ หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหมเ่พื่อรองรบัการใชส้ทิธิ
นัน้ 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัท” มลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัของบริษัททัง้หมดหารดว้ยจ านวน
หุน้สามัญของบริษัทที่มีการซือ้ขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ  ไอ (mai) ในระหว่างระยะเวลา  
7 วนัท าการ (วนัท่ีเปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ ติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ  

 “วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธิในการจองซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหม่
ใดๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญั หรือใหส้ิทธิในการซือ้หุน้สามัญส าหรบักรณีที่เป็น 



บรษัิท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)   
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การเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใดๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญ หรือใหส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรอืกรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

(1) ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 
 
 

(2) อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 
 

โดยที:่  Price 1  คือ  ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 Price 0  คือ  ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 Ratio 1  คือ  อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 Ratio 0  คือ  อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 MP  คือ  ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท 

A  คือ  จ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รยีกช าระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้
เพื่อสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ที่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภาพ /เปลี่ยนเป็น 
หุน้สามญั หรือใหส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญักรณีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ 
วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรพัย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ /
เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัหรือใหส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญักรณีเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน
ทั่วไป และ/หรอืกรณีเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

B  คือ  จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิของหลกัทรพัยใ์ดๆที่ใหส้ิทธิที่จะ
แปลงสภาพ /เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ  หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญส าหรับการ 
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปและ /หรือ  
เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

BY  คือ  จ านวนเงินท่ีไดร้บัหกัดว้ยคา่ใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) จากการออกหลกัทรพัยใ์ดๆที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญั หรือใหส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัส าหรบั
การเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด รวมกับเงินที่จะไดร้บัจากการใชส้ิทธิแปลงสภาพ /
เปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั 

  

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

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

การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่
มีสทิธิรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมาย XD) 

(1) ราคาการใชส้ิทธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 
 

 

(2) อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 
 
 

โดยที:่  Price 1  คือ  ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 Price 0  คือ  ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 Ratio 1  คือ  อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 Ratio 0  คือ  อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 A  คือ  จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้  ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ 
หุน้สามญัเพื่อก าหนดสทิธิในการรบัหุน้สามญัปันผล 

 B  คือ  จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 

(จ) เมื่อบรษัิทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัรารอ้ยละ 80 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบรษัิทหลงั
หกัภาษีเงินได ้ส าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหวา่งอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 

การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่
มีสทิธิรบัเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมาย XD) 

อัตราร้อยละของเงิน ปันผลที่ จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นค านวณ โดยน าเงิน ปันผลที่ จ่ ายออกจริงจาก  
ผลการด าเนินงานในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีไมว่า่จะจ่ายจากก าไรสทุธิหรอืก าไรสะสม หารดว้ยก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินเฉพาะของบรษัิทหลงัหกัภาษีเงินไดข้องผลการด าเนินงานของรอบระยะบญัชีปีเดียวกนั  

วันที่ใช้ในการค านวณ  หมายถึง วันแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ได้รบัสิทธิในเงินปันผล  (วันแรกที่ตลาด
หลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมาย XD) 
  

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

 
 

   Ratio 1   =   Ratio 0 x [A + B] 
                                 A  
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(1) ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 
 
 

(2) อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 

 

โดยที:่  Price 1 คือ  ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 Price 0  คือ  ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 Ratio 1  คือ  อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 Ratio 0  คือ  อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 MP  คือ  ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท 

 D  คือ  เงินปันผลตอ่หุน้ท่ีจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ 

 R  คือ  เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากน าก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหัก  
ภาษีเงินไดใ้นอตัรารอ้ยละ 80 มาค านวณจากจ านวนหุน้ทัง้หมดที่มีสิทธิไดร้บัเงินปัน
ผล 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัท” มลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัของบริษัททัง้หมดหารดว้ยจ านวน
หุน้สามัญของบริษัทที่มีการซือ้ขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่างระยะเวลา  
7 วนัท าการ (วนัท่ีเปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ ติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ  

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันท าให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้โดยที่
เหตกุารณใ์ดๆนัน้ไมไ่ดก้ าหนดอยูใ่นขอ้ (ก) – (จ) 

บริษัทจะพิจารณาเพื่อก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและ /หรืออตัราการใชส้ิทธิใหม่ (หรือปรบั
จ านวนหนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิแทนอตัราการใชส้ทิธิ) อยา่งเป็นธรรม โดยไมท่ าใหส้ิทธิของผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม ทัง้นีใ้หถื้อว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สุด โดยบริษัทจะแจ้งตลาดหลกัทรพัย ์
ใหท้ราบทนัทีหรืออย่างชา้ก่อน 9.00 น. ของวนัที่ราคาและอตัราใชส้ิทธิใหม่มีผลใชบ้ังคับ  รวมทัง้แจง้ให้
ส  านกังาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนั นบัจากวนัที่มีเหตใุหต้อ้งด าเนินการเปลีย่นแปลงการใชส้ิทธิ หรอืผล
การพิจารณาเป็นท่ีสดุ พรอ้มทัง้ปิดประกาศขอ้ก าหนดสิทธิที่ไดร้บัการแกไ้ข ณ ที่ท าการส านกังานใหญ่ของ
บรษัิท 

  

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

 
    Ratio 1    =   Ratio 0 x [MP] 
                        [MP - (D - R)] 
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(ช) การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิตามขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน 

ส าหรบัในกรณีที่เหตกุารณต์า่งๆ เกิดขึน้พรอ้มกนัใหค้  านวณการเปลีย่นแปลงเรยีงล าดบัดงันีค้ือ ขอ้ (ก) → 

(จ) → (ง) → (ข) → (ค) → (ฉ) โดยในแต่ละล าดับครัง้ที่ค  านวณการเปลี่ยนแปลง ใหค้งสภาพของ
ราคาการใชส้ทิธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหนง่ และอตัราการใชส้ทิธิเป็นทศนิยม 5 ต าแหนง่ 

การปรบัราคาการใชส้ทิธิ และอตัราการใชส้ิทธิตามขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ฉ) จะไมม่ีการเปลีย่นแปลงซึ่งท าใหร้าคา
การใชส้ทิธิใหม่สงูขึน้และอตัราการใชส้ิทธิใหมล่ดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ ในกรณีที่หุน้สามญัที่เกิดจาก
การใช้สิทธิตามจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้  (ทศนิยม  
5 ต าแหน่งของอตัราการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง) ค านวณออกมาเป็นเศษของหุน้ ใหต้ดัเศษของ
หุน้นัน้ทิง้ และหากราคาการใชส้ทิธิหลงัการเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหนง่) คณูกบัจ านวนหุน้สามญั ใน
การแสดงความจ านงการใชส้ทิธิในรอบนัน้ค านวณไดเ้ป็นเศษของบาท ใหต้ดัเศษของบาททิง้ 

ในกรณีที่ราคาการใชส้ิทธิใหม่ที่ไดจ้ากการค านวณมีค่าต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามัญของบริษัท  
ใหถื้อวา่ราคาการใชส้ทิธิใหมเ่ทา่กบัมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้ของบรษัิท เวน้แตก่ฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 
และยงัใชอ้ตัราการใชส้ทิธิตามที่ก าหนดในขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ฉ) ต่อไป แลว้แต่กรณี โดยบริษัทจะไม่มีการปรบั
อตัราการใชส้ทิธิเพื่อชดเชยการท่ีบรษัิทไมส่ามารถปรบัราคาการใชส้ทิธิตามสตูรการค านวณดงักลา่ว  

ทัง้นี ้บรษัิทจะด าเนินการแจง้ผลการเปลีย่นแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตผุลที่ตอ้งมี
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทราบโดยเร็ว หลังจากที่มีผลบังคับใช้ต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิ ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มูลของตลาดหลกัทรพัยโ์ดยไม่
ชกัชา้ อย่างนอ้ยก่อนเวลา 9.00 น (เวลากรุงเทพฯ). ของวนัที่อตัราและราคาใชส้ิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงไป 
มีผลบงัคบัใช ้พรอ้มทัง้ปิดประกาศขอ้ก าหนดสทิธิที่ไดร้บัการแกไ้ข ณ ที่ท าการส านกังานใหญ่ของบรษัิท 

(ซ) บรษัิทอาจท าการปรบัราคาการใชส้ิทธิควบคูก่บัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิใหม่ทดแทนการปรบัอตัราการ
ใหส้ทิธิก็ได ้ 

(ฌ) บรษัิทจะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิและจะไมแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงราคาและอตัราการใชส้ทิธิ เวน้แต่จะ
มีการปรบัสทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 

4. สถานภาพของผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิที่อยูร่ะหว่างการแสดงความจ านงการใช้สิทธิ 

สถานะของใบส าคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไดแ้สดงความจ านงการใช้สิทธิและ  
วันก่อนวันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใน  

สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิท และกระทรวงพาณิชยจ์ะรบัจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ อนัเนื่องมาจากการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจ านงใช้สิทธิ   
และนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุน้สามญัของบรษัิทไดจ้ดแจง้รายช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไดแ้สดงความจ านงในการใช้
สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท  และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียน 
เพิ่มทุนช าระแลว้อนัเนื่องมาจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิขา้งตน้แลว้  บริษัทจะถือว่าสิทธิของผูถื้อใบส าคญั
แสดงสทิธิมีฐานะเป็นผูถื้อหุน้สามญัออกใหมข่องบรษัิทตามจ านวนที่เก่ียวขอ้งโดยสมบรูณ์ 
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ในกรณีที่บรษัิทมีการปรบัราคาใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัราการใชส้ทิธิในช่วงที่บรษัิทยงัไม่ไดน้  าหุน้สามญัที่เกิดขึน้จาก
การใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไดท้  าการใชส้ทิธิแลว้จะ
ไดร้บัการปรบัสทิธิยอ้นหลงั โดยบรษัิทจะด าเนินการออกหุน้สามญัใหมเ่พิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุ
ตามจ านวนท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิสมควรจะไดร้บัหากราคาที่ไดป้รับใหม่นัน้ มีผลบงัคบัใช ้โดยหุน้สามญัสว่นเพิ่มอาจ
ไดร้บัชา้กวา่หุน้สามญัที่ไดร้บัก่อนหนา้นีแ้ลว้ แตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมีการปรบัสทิธิ 

5. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

สิทธิของหุน้สามญัที่ออกตามการใชส้ิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี  ้จะมีสิทธิและสภาพเหมือน 
หุน้สามญัเดิมของบรษัิทที่ออกไปก่อนหนา้นีแ้ลว้ รวมทัง้สทิธิในการรบัเงินปันผลหรอืประโยชนอ์ื่นใดที่บริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ทัง้นีน้บัแต่วนัที่นายทะเบียนหุน้สามญัของบริษัท ไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อ 
หุน้สามญัของบริษัท และกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ หากบริษัทไดป้ระกาศวนัก าหนดใหส้ิทธิใน 
เงินปันผล หรือผลประโยชนอ์ื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัท่ีบริษัทไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้นีเ้ป็นผูถื้อหุ้น
ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิทท่ีกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะไมม่ี
สทิธิไดร้บัเงินปันผลหรอืผลประโยชนอ์ื่นนัน้ 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ลักษณะส าคัญของหุ้น 

จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท 

ไม่ เกิน  191,359,982 หุ้น  คิด เป็นร้อยละ  100 ของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัท และคิดเป็นรอ้ยละ 33.33 ของจ านวน
หุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจ านวน 
574,079,945 หุ้น ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 (วันที่ 
ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 มีมติอนมุตัิการ
ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญ
ของบริษัท ครัง้ที่ 1 (PJW-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้) 

มลูคา่ที่ตราไว ้ หุน้ละ 0.50 บาท 

ราคาการใชส้ทิธิ 3.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่จะมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ
ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 

เนื่องจากหุน้สามัญของบริษัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ดังนัน้หุน้สามัญ 
ที่ออกใหม่เนื่องจากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิจะสามารถเขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 
ไดภ้ายหลงัจากที่บรษัิทด าเนินการจดทะเบียนหุน้สามญัใหมด่งักลา่วต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ โดยบรษัิทจะด าเนินการยื่น
ขออนญุาตน าหุน้สามญัที่ออกใหม่จากการใชส้ิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วนันบัจากวนัใชส้ิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นีเ้พื่อใหหุ้น้สามญัดงักลา่วสามารถ 
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ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ไดเ้ช่นเดียวกับหุน้สามัญเดิมของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะเสนอขาย 

หุน้สามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ใ้หแ้ลว้เสรจ็ตามอายขุองใบส าคญัแสดง
สิท ธิ  และในกรณี ที่ บ ริ ษั ทมี หุ้น สามัญ ที่ ออกใหม่ เพื่ อ รองรับการใช้สิท ธิต าม ใบส าคัญ แสดงสิท ธิที่ ออก  
ในครัง้นี ้เหลือจากการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย บริษัทจะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาตอ่ไปตามล าดบั โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

7. ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิและข้อจ ากัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ 

7.1. ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 

7.1.1. บริษัทไม่มีขอ้จ ากัดในการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ  เวน้แต่เป็นการโอนในช่วงเวลาที่มีการปิด 
สมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิตามขอ้ 7.1.3 

7.1.2. การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
และหนว่ยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.1.3. นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 21 วนั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อ
ก าหนดสิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในฐานะ  
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือ 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ทั้งนีถ้้าวันปิดสมุดทะเบียน 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิวนัแรกไมต่รงกบัวนัท าการใหเ้ลือ่นเป็นวนัท าการก่อนหนา้ 

7.2. ข้อจ ากัดการโอนหุ้นสามัญ 

 ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 10 ระบุว่า “หุน้ของบริษัทใหโ้อนกันไดโ้ดยเสรี และหุน้ที่ถือโดยคนต่างดา้วในขณะใด
ขณะหนึง่ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด การโอนหุน้รายใดที่จะท าใหอ้ตัราสว่น
การถือหุน้ของคนตา่งดา้วของบรษัิทเกินอตัราสว่นขา้งตน้ บรษัิทมีสทิธิปฏิเสธการโอนหุน้ของบรษัิทรายนัน้ได”้ 

7.3. ข้อจ ากัดการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 

7.3.1. บริษัทจะไม่ออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูใ้ชส้ิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย ในกรณีที่การออกหุน้ดงักลา่วท าให้
สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่ ไม่ ใช่สัญชาติ ไทยมี เกินกว่าร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด ตามที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบรษัิท 

7.3.2. หากขอ้จ ากดัในเรื่องสดัสว่นการถือหุน้ของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยในบริษัท ท าใหผู้ถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยที่ไดด้  าเนินการใชส้ิทธิตามวิธีการใชส้ิทธิ  ไม่สามารถใชส้ิทธิไดต้าม
จ านวนที่ระบใุนใบแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิทัง้หมด บรษัิทจะคืนใบส าคญัแสดงสทิธิและเงิน
ตามราคาใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่
สญัชาติไทยดงักลา่วทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 45 วนั นบัจากวนัใชส้ทิธิในครัง้นัน้ๆ  
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ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย ไม่สามารถใช้สิทธิตาม 

ใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุน้รองรบัของบรษัิทได ้อนัเนื่องมาจากขอ้จ ากดัในเรือ่งสดัสว่นการถือ
หุน้ดงักลา่วขา้งตน้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ยงัคงสามารถที่จะด าเนินการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วนที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิต่อไปได้ โดยใหด้  าเนินการใชส้ิทธิตามวิธีการใชส้ิทธิ 
ในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิครัง้ตอ่ๆไป จนถึงวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย ตราบเทา่ที่
การด าเนินการดังกล่าวไม่มีผลขดัต่อขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 10 ในเรื่องการถือหุน้สามัญโดย 

คนตา่งดา้ว (รวมทัง้สดัสว่นท่ีอาจมีการแกไ้ขในขอ้บงัคบัของบรษัิทในอนาคต) 

ทัง้นี ้หากในวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วไมส่ามารถใชส้ทิธิไดเ้นื่องจาก
ขอ้จ ากัดเรื่องสดัส่วนการถือครองหุน้ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ มิใช่สญัชาติไทย ใหถื้อว่า
ใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วหมดอายลุง 

7.3.3. ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยจะไม่ไดร้บัการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท  
ในกรณีที่ไมส่ามารถใชส้ทิธิไดโ้ดยมสีาเหตมุาจากขอ้จ ากดัเรือ่งสดัสว่นการถือครองหุน้ของคนตา่ง
ดา้วตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท ดงัมีรายละเอียดตามขอ้ 7.3.1 

8. ที่มาของการก าหนดราคาหลักทรัพยท์ี่เสนอขาย 

ไมม่ีการก าหนดราคาของใบส าคญัแสดงสทิธิ PJW-W1 เนื่องจากเป็นการออกโดยไมค่ิดมลูคา่ 

9. การแก้ไขเพิ่มเติมและเงือ่นไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

9.1. การแก้ไขในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญหรือที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สาระส าคญัของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
หรือเรื่องที่เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ท าให้สิทธิของผู้ถือ  
ใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง กฎ ระเบียบ หรอืขอ้บงัคบั หรือค าสั่งที่มีผลบงัคบัทั่วไป หรอืประกาศ หรือ
ขอ้บงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยท์ี่ เก่ียวขอ้ง ใหบ้ริษัท
กระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากที่ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากที่ไดด้  าเนินการดงักล่าวแลว้ 
ทัง้นี ้การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิจะตอ้งไม่เป็นการขยายอายใุบส าคญั หรอืการเปลีย่นแปลงราคาหรอือตัราการ
ใชส้ทิธิ ยกเวน้การปรบัสทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิตามที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสทิธินี ้ 

9.2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีอื่น 

การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสทิธินอกจากกรณีตามขอ้ 9.1 ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากบรษัิทและมติที่ประชุม
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 10.8  

9.3. การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิดงักลา่วในขอ้ 9.1 หรอื 9.2 ผ่าน
ทางระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเรว็ หลงัจากที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสทิธิ และจะจดัสง่ขอ้ก าหนด
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สทิธิที่แกไ้ขเปลีย่นแปลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอเป็น
หนงัสอืจากผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถแจง้ความประสงคท์ี่จะขอรบัขอ้ก าหนดสทิธิที่ได้
แกไ้ขเพิ่มเติมต่อบริษัทได ้นอกจากนี ้บริษัทจะจัดสง่ขอ้ก าหนดสิทธิที่เปลี่ยนแปลงดงักลา่วใหแ้ก่นายทะเบียนใบส าคญั
แสดงสทิธิ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสทิธิ 

9.4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ขัดกฎหมาย 

ทัง้นี ้การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้ก าหนดแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 34/2551 เรือ่ง การขออนญุาตและ
การอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคัญแสดงสิทธิ  
ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 รวมทัง้ขอ้แกไ้ขเพิ่มเติมหรอืการเปลีย่นแปลงใดๆ ที่อาจมีในอนาคต ตลอดจนกฎหมายอื่น
ใดที่เก่ียวขอ้ง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรอืประกาศของหนว่ยงานของรฐัที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 

10. การประชุมผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิ 

การเรยีกและ/หรอื การประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิใหเ้ป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

10.1. บรษัิทตอ้งเรยีกประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อขอมติในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่โดยเรว็ภายใน 
30 วนันบัแตเ่กิดเหตกุารณด์งัตอ่ไปนี ้ 

(ก) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิไม่ว่าโดยบริษัทหรือผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ  
ตามขอ้ 9.2 หรอื  

(ข) หากมีเหตุการณ์ ซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอย่างเป็น
นยัส าคญั หรอืความสามารถของบรษัิทในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามขอ้ก าหนดสทิธิ 

ในกรณีที่บริษัทผูอ้อกใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ด าเนินการจัดการประชุมภายใน  30 วันนับจากวันที่เกิด
เหตกุารณด์งักลา่วใน (ก) หรอื (ข) ขา้งตน้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ิทธิ  ณ ขณะนัน้ อาจรว่มกัน
เขา้ช่ือท าหนงัสอืรอ้งขอใหบ้รษัิทผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิใหด้  าเนินการจดัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ
ได ้โดยระบุเหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนงัสือดังกล่าว  และบริษัทจะตอ้งจัดประชุม 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัที่ไดร้บัการรอ้งขอจากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วนัน้ และหากบรษัิทไมจ่ดัการประชมุในก าหนดดงักลา่ว ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถจดัประชุม
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไดเ้อง 

ในกรณีที่มีการจดัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะด าเนินการก าหนดวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ
มีสทิธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ (Record Date) โดยวนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทก าหนดจะตอ้ง
เป็นวนัท่ีลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ไมเ่กิน 2 เดือน 

10.2. ในการเรยีกประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชมุเนื่องจากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงั
มิไดใ้ชส้ทิธิหรอืใชส้ิทธิไปแลว้บางสว่นรอ้งขอ หรอืคณะกรรมการบรษัิทมีมติใหเ้รียกประชมุ ใหบ้รษัิทจดัท า
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หนังสือนดัประชุม ระบุ สถานที่ วนั เวลา ผูท้ี่ขอใหเ้รียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และ
จดัสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ทิธิหรอืใชส้ทิธิไปแลว้บางสว่นแต่
ละรายตามรายช่ือ และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และแจง้ผ่านทางสื่อของ
ตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อก าหนดสทิธิในการเขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนการประชมุในแตล่ะครัง้ 

10.3. ในการประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ทิธิไปแลว้บางสว่น
ซึง่มีสทิธิเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงแทนตน
ก็ได ้โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วจะตอ้งจดัท าหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่บริษัทก าหนดและให้
ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บางส่วนของบริษัทในขณะนัน้  โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิคนใดที่มีส่วนไดเ้สียในขอ้พิจารณาอนัใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ  หา้มมิใหผู้ถื้อใบส าคัญ
แสดงสทิธิคนนัน้ออกเสยีงลงคะแนนในขอ้พิจารณาขอ้นัน้  

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนไดเ้สียตามขอ้นี ้ หมายถึง ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์นเรือ่งที่ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

10.4. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ที่ถืออยู่ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง  ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน นอกจากสทิธิที่ตนมีในฐานะเป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ 

10.5. ในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จัดขึน้โดยบริษัท  ใหป้ระธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดร้บั 
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดัการประชุม ประธานในที่ประชมุอาจจะมาจากบคุคลที่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สทิธิลงมติเห็นชอบคดัเลอืกก็ได ้โดยที่ทัง้สองกรณีประธานท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 

10.6. องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ช้
สิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บางส่วน และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะมาประชุมรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า  25 ราย ซึ่งถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิรวมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนหนว่ยทัง้หมดของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงั
มิไดใ้ชส้ิทธิ และ/หรือใชส้ิทธิไปแลว้บางสว่นจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมให้
ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป  หากการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกโดย 
มติคณะกรรมการบรษัิท ใหน้ดัประชมุใหมภ่ายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั แต่ไมเ่กินกวา่ 14 วนั นบัจาก
วนัก าหนดประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก  และใหบ้ริษัทด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 
ไปยังผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลกัทรพัยต์ามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไวข้า้งต้น   
ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุมกลา่วคือ  มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาประชุม
เท่าใดถือว่าเป็นองคป์ระชุม ทัง้นี  ้ส าหรบัในกรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชุม   
จะไมม่ีการเรยีกประชมุใหม่ 
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10.7. ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ 60 นาที ยงัมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิเขา้รว่ม
ประชมุยงัไมค่รบเป็นองคป์ระชมุใหถื้อวา่การประชมุเป็นอนัระงบัไป 

10.8. มติที่ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
ของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือผูร้บัมอบฉันทะ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแลว้บางส่วน ณ 
ขณะนัน้ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

10.9. มติใดๆ ซึง่ที่ประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไดล้งมติไปแลว้นัน้ ใหถื้อวา่มีผลผกูพนัผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทกุรายไมว่า่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธินัน้จะไดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ยหรอืไมก็่ตาม 

10.10. ภายหลังจากบริษัทได้ด าเนินการจัดประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุม 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิทราบ ผา่นทางระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย์
ทนัที หรอือยา่งชา้ภายใน 9.00 น. ของวนัท าการถดัไป 

10.11. บริษัทจะด าเนินการจดัท าและบนัทึกรายงานการประชุมและเก็บรกัษาบนัทึกดงักล่าวไวท้ี่ส  านกังานใหญ่
ของบรษัิท รายงานประชมุที่ไดล้งลายมือช่ือโดยประธานใหถื้อเป็นหลกัฐานอนัสมบรูณข์องกิจการทัง้หลาย
ที่ไดป้ระชุมกันนั้น และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ละส านักงาน ก.ล.ต. 
ภายในระยะเวลาไม่ เกิน  14 วัน  นับจากวันประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  และในกรณีที่ผู้ถือ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิรอ้งขอ บริษัทจะตอ้งจดัสง่รายงานการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิรายที่รอ้ง
ขอดว้ย โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในคา่ใชจ้่ายนัน้ๆ 

10.12. ในการประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ บรษัิทหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบรษัิท และที่ปรกึษากฎหมายของ
บริษัทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าอธิบายใน  
ที่ประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิได ้

10.13. บรษัิทจะเป็นผูช้  าระคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมด 

10.14. บริษัทจะแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธินบัตัง้แต่วนัที่ประชุมเพื่อ  
ลงมติ และบริษัทจะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้  านกังาน  ก.ล.ต.และ
ตลาดหลกัทรพัยท์ราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมนัน้ 

11. ผลบังคับข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายที่บังคับใช้ 

ขอ้ก าหนดสทิธินีจ้ะมีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ไปจนถึงวนัหมดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ โดย
ขอ้ก าหนดสิทธินีจ้ะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย  และหากมีขอ้ความใดๆ ในขอ้ก าหนดสิทธินีข้ดัหรือแยง้กับ
กฎหมาย หรอืประกาศใดๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใหใ้ชข้อ้ความตามกฎหมายหรอืประกาศดงักลา่วบงัคบักบัใบส าคญั
แสดงสทิธิ แทนขอ้ความของขอ้ก าหนดสทิธิเฉพาะในสว่นท่ีขดัหรอืแยง้กนันัน้ 
        



บรษัิท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)   
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 ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิ  

 บรษัิท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  
 

 

 ลงช่ือ  ........................................................................ 

 (นายสาธิต เหมมณฑารพ) 

 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบรษัิท 

 
 

 ลงช่ือ  ........................................................................ 

 (นางมาล ีเหมมณฑารพ) 

 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบรษัิท 

 



บรษัิท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 
ผลกระทบตอ่ผู้ถอืหุน้ 

 
ผูถื้อหุน้เดิมจะไดร้บัผลกระทบ (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ (PJW-W1) ดงันี ้ 
 

1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

การลดลงของราคาหุน้ = 
Po- P1

P0
 

P0 = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PJW-W1 ซึ่งค านวณจากราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของ
บริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลา 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2564 ในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ เทา่กบั 4.36 บาทตอ่หุน้ 

P1 = ราคาตลาดหลงัเสนอขาย PJW-W1 

 = 
(P0 × Q0) + (Pw × Qw) 

Q0+ Qw
 

 = 
(4.36 บาทตอ่หุน้ × 574,079,945 หุน้) + (3.00 บาทตอ่หุน้ × 191,359,982 หุน้)

(574,079,945 หุน้ + 191,359,982 หุน้)
 

 = 4.02 บาทตอ่หุน้ 

โดย 

Q0 = จ านวนหุน้ช าระแลว้ของบรษัิทก่อนการเสนอขาย PJW-W1 เทา่กบั 574,079,945 หุน้ 

Qw = จ านวนหุน้รองรบั PJW-W1 เทา่กบั 191,359,982 หุน้  

Pw = ราคาใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทของ PJW-W1 เทา่กบั 3.00 บาทตอ่หุน้ 

ดงันัน้  

Price Dilution = 
(4.36 บาทตอ่หุน้ - 4.02 บาทตอ่หุน้)

4.36 บาทตอ่หุน้
 

   = รอ้ยละ 7.80 
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2. การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ (PJW-W1) ทัง้จ านวน 191,359,982 หนว่ย จะไม่
เกิดผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) 

แต่ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั และมีบุคคลที่ไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ (PJW-W1) ทัง้จ านวน 191,359,982 หน่วย จะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control 
Dilution) ใหล้ดลงรอ้ยละ 25.00 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

Control Dilution = 
Qw

Q0+ Qw
 

  = 
191,359,982 หุน้

(574,079,945 หุน้ + 191,359,982 หุน้)
 

  = รอ้ยละ 25.00 

3. การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (PJW-W1) ทัง้จ านวน 191,359,982 หน่วย จะท าให้
เกิดผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) ใหล้ดลงรอ้ยละ 25.00 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

EPS Dilution = 
EPS0 - EPS1

EPS0
 

โดย  

EPS0 = EPS ก่อนเสนอขาย PJW-W1  

  = 
ก าไรสทุธิของบรษัิท

Q0
 

  = 
 115,047,138.33 บาท

574,079,945 หุน้
 

  = 0.20 บาทตอ่หุน้ 

EPS1 = EPS หลงัเสนอขาย  PJW-W1  

  = 
ก าไรสทุธิของบรษัิท

Q0+ Qw
 

  = 
 115,047,138.33 บาท

(574,079,945 หุน้ + 191,359,982 หุน้)
 

  = 0.15 บาทตอ่หุน้ 
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ดงันัน้  

EPS Dilution = 
(0.20 บาทตอ่หุน้ - 0.15 บาทตอ่หุน้)

0.20 บาทตอ่หุน้
 

 = รอ้ยละ 25.00 

 



เลขท่ี/ No. ......…………………….. 

แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1 (PJW-W1) 
Notification form of the intention to exercise the Warrants of Panjawattana Plastic Public Company Limited No.1 (PJW-W1)  

คร้ังท่ี/ No. ........................ วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ/ Exercise date .......................... 
วนัท่ียื่นควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ/ Date of notification of the intention to exercise   ........................ ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเลขท่ี / Warrant holder registration no. .......................... 

 

เรียน คณะกรรมกำรบริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) / To The Board of Directors of Panjawattana Plastic Public Company Limited  

ขำ้พเจำ้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซ้ือหุ้น)/ I/We (Please specify the type of subscriber) 
 บุคคลธรรมดำสญัชำติไทย  เลขประจ ำตวัประชำชน ……………………………………    บุคคลธรรมดำสญัชำติต่ำงดำ้ว  เลขท่ีใบต่ำงดำ้ว/หนงัสือเดินทำง.................................................. 
 Natural Person of Thai Nationality  ID Card No.  Natural Person of Alien Nationality  Alien Card/ Passport No. 

 นิติบุคคลสญัชำติไทย  เลขทะเบียนนิติบุคคล............................................................    นิติบุคคลสญัชำติต่ำงดำ้ว  เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................................... 
 Juristic Person of Thai Nationality Company registration No.  Juristic Person of Alien Nationality Company registration No. 

ช่ือ   นำย Mr.  นำง Mrs.  นำงสำว Ms.  นิติบุคคล Corporate .............................................................................................. นำมสกุล / Surname................................................................................................................ 
วนั/เดือน/ปี/เกิด/Date of Birth ........................................ เพศ/ Sex ........................... สญัชำติ/ Nationality ............................. อำชีพ/ Occupation ..........................................บำ้นเลขท่ี/Address.............................................................. 
หมู่ท่ี/ Moo............................... ตรอก/ซอย Lane/Soi ..................................................ถนน/ Road ...................................................... แขวง/ต ำบล/Sub-District ......................เขต/อ ำเภอ / District .......................................................... 
จงัหวดั/ Province............................................................ รหสัไปรษณีย์/ Postal Code .................................... โทรศพัท ์(บำ้น)/Telephone No.................................. โทรศพัทมื์อถือ/ Mobile No .............................................................. 
ในฐำนะผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษทั ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคท่ี์จะขอใชสิ้ทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) ในอตัรำกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสำมญั 1 หุ้น  
เวน้แต่จะมีกำรปรับสิทธิตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ ตำมรำยละเอียดต่อไปน้ี /As a warrant holder of the Company, I/We hereby intend to exercise the right to purchase ordinary shares of Panjawattana Plastic Public Company Limited 
at exercise ratio 1 unit of warrant for 1 ordinary share except in case adjusted in accordance with the Terms and conditions of warrant, with details as stated below: 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่

ขอใช้สิทธิ (หน่วย) / Number of 

warrants to be exercised (Units) 

จ านวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ (หุ้น) / 
Number of ordinary shares from the 

exercises of warrants (shares) 

ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) / Exercise 

price (Baht per share) 

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน (บาท) / 
Total payment (Baht) 

จ านวนเงนิ (ตวัอักษร) /                             
Amount (Character) 

     
ขำ้พเจำ้ไดส่้งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถำ้มี) ดงัน้ี  
I/We deliver the warrant certificate (s) or certificate Representing the Warrant(s) and shall receive a new warrant certificate for the unexercised portion of warrants (if any) as follows:  

ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ส่งมอบ /                                                                                               
The warrant certificate (s) or replacement warrant certificate (s) จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) (หน่วย) / 

Amount of warrants that are not exercised (if any) (Units) เลขที่ / No. จ านวน (หน่วย) / Amount (Units) 

   
หำกขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นสำมญัดงักล่ำวแลว้ ขำ้พเจำ้ตกลงให้ด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี (ผูจ้องซ้ือโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่ำนั้น)  
When I/we receive the ordinary shares as alloted to me, I hereby agree to have one of the followings executed (Subscriber must choose only one method) 
 น ำหุ้นเขำ้บญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องตนเอง :  ให้ออกใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจัดสรรไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เ พ่ือผู ้ฝำก” และด ำเนินกำรให้บริษัทสมำชิกผู้ฝำก  

เลขท่ี ........................................................................ น ำหุ้นเขำ้ฝำกไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือเขำ้บญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยเ์ลขท่ี.......................................................................................  
ช่ือ ............................................................................................................................................................................. ซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยูก่บับริษทันั้น (ช่ือผูจ้องซ้ือหุ้นตอ้งเป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยเ์ท่ำนั้น)  

 Issue a share certificate for the alloted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and arrange for the securities company named ……………………….……………………. 

participant no……………..……., deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account no……………………………….named ………..…………………….. 

which I have with the said securities company. 

 น ำหุ้นเขำ้ฝำกบญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์: ให้ออกใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีไดรั้บกำรจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั” และน ำหุ้นเขำ้ฝำกไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั โดยน ำเขำ้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมำชิกเลขท่ี 600 (กำรถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภำยหลงั ผูจ้องซ้ือจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมตำมท่ี บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ก ำหนดไว)้  

 Issue a share certificate for the alloted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those share with Thailand Securities Depository Company Limited in the account of isseur 

no.600 (For issuing a warrant certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited). 

 รับเป็นใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีไดรั้บกำรจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขำ้พเจำ้ และจดัส่งใบหุ้นให้ขำ้พเจำ้ตำมช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไวข้ำ้งตน้ทำงไปรษณียล์งทะเบียน โดยขำ้พเจำ้ยินดีมอบหมำยให้บริษทัด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือท ำ
ให้สำมำรถจดัท ำใบหุ้น และส่งมอบใบหุ้นแก่ขำ้พเจำ้โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ซ่ึงขำ้พเจำ้ตกลงว่ำ ขำ้พเจำ้อำจไดรั้บใบหุ้นหลงัจำกท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพยข์อง
บริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญำตให้ท ำกำรซ้ือขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมกนัน้ีขำ้พเจำ้ขอส่งเงินค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญัดงักล่ำวโดย 

 Issue a share certificate in my/our name and deliver to me/us as the detials specified above via registered mail. I/we hereby authorize the Company to proceed with any necessary actions to have the share certificate 

prepared and delivered to me/us within 15 business days from the exercise date. I/we acknowledge that I/we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand approves the listing of the said new shares 

and the trading thereof on the Stock Exchange of Thailand and I/we enclose herewith my/our payment by  
ขำ้พเจำ้ไดช้ ำระเงินค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญัดงักล่ำวท่ีสำมำรถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหำนครเท่ำนั้นโดย / I/we hereby payment for subscribed such ordinary shares can be collect in Bangkok zone only by: 

 เ งินโอน เข้ำบัญชี เ งินฝำก ช่ือ  / Transfer to account name “บัญชีจอง ซ้ือ หุ้นเ พ่ิมทุน บ ริษัท  ปัญจวัฒนำพลำสติก  จ ำกัด  (มหำชน)” / “Panjawattana Plastic Public Company Limited for Share Subscription”  
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) / Kasikornbank Public Company Limited สำขำถนนพระรำมท่ี 2 สมุทรสำคร / Thanon Rama II Samut Sakhon Branch บญัชีกระแสรำยวนั/ Current Account เลขท่ี / No. 565-1-00928-8 

  เชค็ / Cheque    แคชเชียร์เชค็ / Cashier cheque    ดรำฟท ์โดยสัง่จ่ำย / Draft to “บญัชีจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน บริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน)” / “Panjawattana Plastic Public Company Limited for Share 

Subscription” เลขท่ีเชค็ / Cheque No. .............................................. วนัท่ี / Date..................................................... ธนำคำร/ Bank ........................................................... สำขำ / Branch ................................................................  
 (กรณีเป็นเชค็ แคชเชียร์เชค็ หรือดรำฟท ์โดยเชค็จะตอ้งสำมำรถเรียกเกบ็ไดใ้นเขตกรุงเทพมหำนครภำยใน 2 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง) 
  In case of cheque, cashier cheque or draft which cheque must can be collect in Bangkok zone within 2 business days from each time from the exercise date) 
ขำ้พเจ้ำขอรับรองว่ำและตกลงว่ำจะซ้ือหุ้นสำมญัจ ำนวนดงักล่ำว และจะไม่ยกเลิกรำยกำรท่ีไดแ้สดงไวข้ำ้งตน้น้ี แต่หำกขำ้พเจ้ำไม่ส่งแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัท่ีไดก้รอกรำยละเอียดครบถว้น
เรียบร้อย พร้อมช ำระเงินค่ำจองซ้ือหุ้นมำยงับริษทัภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ หรือ เชค็/แคชเชียร์เชค็/ดรำฟท ์ท่ีไม่ผำ่นกำรเรียกเก็บเงินจำกธนำคำร ให้ถือว่ำขำ้พเจำ้แสดงเจตนำไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิในกำรจอง
ซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทI/we hereby undertake to subscribe for ordinary share and shall not revoke this subscription. If I do not return this duly completed of the notification form of the intention to exercise the warrants with 

payment by Cheque/ Cashier Cheque/ Draft has not been honored within the subscription period. I/we shall be deemed to have not exercised my subscription right. 
ลงช่ือ / Signature ................................................................................... 

(...............................................................................)  
ผูต้รวจรับกำรจองซ้ือ 
/ Authorized Officer 

ลงช่ือ / Signature ................................................................................. 
(..............................................................................) 

ผูจ้องซ้ือหุ้นสำมญั / 
Subscriber 

 

หลักฐานการใช้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญ บริษัท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความส่วนนีด้้วย) 
Receipt for subscription for Panjawattana Plastic Public Company Limited (“the Company”) (Subscriber please also fills in this portion) 

วนัท่ี / Date ................................................................................. เลขท่ี/ No. ................................................................................. 
บริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) ไดรั้บเงินจำก (ช่ือตำมใบจอง) / Panjawattana Plastic Public Company Limited receives money from (name of subscriber) ...................................................................................………. 
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเลขท่ี / Warrant No............................................................ ในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน / for a subscription of new ordinary shares of ................................................................หุ้น/ shares  

รำคำหุ้นละ /the exercise price of Baht/shares............................................................บำท  / Baht เป็นจ ำนวนเงินรวม / total amount of ..................................................บำท / Baht (............................................................................) 
และมีใบส ำคญัแดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถำ้มี) จ ำนวน / the number of warrants that are not exercised (if any)  ...................................................................... หน่วย/ units 
โดยช ำระเป็น / Payment by    เงินโอน / Transfer   เชค็ / Cheque  แคชเชียร์เชค็ / Cashier Cheque  ดรำฟท ์/ Draft 
เลขท่ีเชค็/ Cheque No................................................. ลงวนัท่ี / As of Date............................................................ ธนำคำร / Bank................................................ สำขำ / Branch.............................................................. 
ผูจ้องซ้ือตอ้งกำรให้ด ำเนินกำรส่งมอบหุ้นสำมญั ดงัน้ี/ Subscriber have to deliver ordinary shares as follows: 
 น ำหุ้นเขำ้ฝำกบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องผูจ้องซ้ือท่ีมีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยอ์ยูก่บับริษทั / Deposit ordinary shares to subscriber’s securities company name...................................................................................................... 

สมำชิกผูฝ้ำกเลขท่ี / participant no.............................................................................................. บญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยเ์ลขท่ี / securities trading account no.......................................................................................................... 
 ออกใบหุ้นในนำมบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั “โดยเขำ้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมำชิกเลขท่ี 600” Issue a share certificate in the name of “TSD for Depositors account no. 600” 

 ออกใบหุ้นในนำมผูจ้องซ้ือ / Issue a share certificate in subscriber’s name 
       เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บมอบอ ำนำจ/ Authorized Officer ....................................................................................  
                                   (.................................................................................)  
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Checklist Warrant-RO 
ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ (“Warrant”)  

และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ Warrant (“หุ้นรองรับ”)  
ต่อผู้ถอืหุน้ของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถอืหุน้  

 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย ์(“บริษัท”):  บริษัท ปัญจวัฒนำพลำสตกิ จ ำกัด (มหำชน)  
  เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบรษัิทมหาชนจ ากดัทีม่ีหนา้ที่ตามมาตรา 56 (ที่ไมใ่ช่ บจ.) 
 

รำยละเอียดของ Warrant   
− ช่ือ Warrant  (ถา้มี)  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ  

   บรษัิท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1  

− เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี __ 1 กรกฎาคม 2564  

− วนัท่ีเสนอขาย Warrant    19 กรกฎาคม 2564  - วนัสิน้สดุอาย ุWarrant  18 กรกฎาคม 2567  

− จ านวน Warrant ที่เสนอขาย ไมเ่กิน 191,359,982 หนว่ย - วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย  18 กรกฎาคม 2567  

− ราคาทีเ่สนอขาย  ไมค่ิดมลูคา่ (0 บาทตอ่หนว่ย)  - จ านวนหุน้รองรบั  ไมเ่กิน 191,359,982 หุน้  

− อตัราการใชส้ทิธิ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ตอ่ 1 หุน้สามญั  - ราคาใชส้ทิธิ   3.00 บาทตอ่หุน้  

Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
1. ลักษณะของ Warrant   
 1.1 สดัสว่นจ านวนหุน้รองรบัตอ่จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท2 เทา่กบั 

   50%  

✓ เอกสารแนบ 5 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก Warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอ่ไปนี ้ที่ไดร้บัผ่อนผนัจาก
ส านกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือที่   ลงวนัที่   
 (1) บรษัิทอยูใ่นภาวะที่มีความจ าเป็นตอ้งไดร้บัความชว่ยเหลือทางการเงิน 
 (2) เพ่ือประโยชนใ์นการปรบัโครงสรา้งหนีข้องบรษัิท  
 (3) กรณีที่มีเหตจุ  าเป็นและสมควร และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษัิทและผูถื้อหุน้โดยรวม  

N/A  

                                                        
1 ใหร้ะบ ุ N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบรษัิทได ้
2 วิธีการค านวณสดัสว่นจ านวนหุน้รองรบั :  

(จ านวนหุน้รองรบั warrant ท่ีเสนอขายในครัง้นี)้ + (จ านวนหุน้รองรบั CD หรือ warrant ท่ีเสนอขายในครัง้อ่ืน*,**) 
(จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทซึง่รวมจ านวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืนท่ีบรษัิท จะเสนอขายควบคูก่บั warrant ในครัง้นี)้ 

 * เฉพาะจ านวนหุน้รองรบัท่ี outstanding อนึ่ง หากในการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือมีมติออก warrant ในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิใหอ้อกหุน้เพิ่มเติมเพ่ือ
รองรบัการปรบัสทิธิในหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในครัง้อ่ืน หรือผูถื้อหุน้มีมตใินวาระอ่ืนใดท่ีอาจท าใหจ้  านวนหุน้รองรบั outstanding ท่ีจะตอ้ง
น ามาค านวณเพิ่มขึน้ เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าท่ีก าหนด ซึ่งเป็นผลใหต้อ้งมีการปรบัสิทธิในหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในครัง้อ่ืน   เป็น
ตน้  บรษัิทตอ้งน าหุน้รองรบัท่ีอาจเพิ่มขึน้ดงักลา่วมารวมค านวณดว้ย 

 ** ไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรบั ESOP-CD หรือ ESOP-warrant 
ทัง้นี ้ CD = หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 ESOP = การเสนอขายหลกัทรพัยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย์ 

ท่ีออกใหม่ตอ่กรรมการหรือพนกังาน 



2 

Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 

 1.2 มีอายแุน่นอน ซึง่  10 ปี นบัแตว่นัที่ออก Warrant  (วนัที่ 19 กรกฎาคม 2564) ✓ เอกสารแนบ 4 
ขอ้ 1.1 หนา้ 3 

 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใชส้ิทธิไวอ้ยา่งแน่นอน ✓ เอกสารแนบ 4 
ขอ้ 1.1  
หนา้ 3 – 4  

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ≥ 15 วนั ก่อนวนัใชส้ิทธิ3 ✓ เอกสารแนบ 4 
ขอ้ 1.2.2 หนา้ 6 

 1.5 ก าหนดใหมี้การใชส้ิทธิซือ้หุน้รองรบัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในอาย ุWarrant ✓ เอกสารแนบ 4 
ขอ้ 1.2.1  
หนา้ 5 – 6  

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งนอ้ย ดงันี ้   
 2.1 ขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบั Warrant เชน่ 
 - ราคาหรอือตัราที่คาดวา่จะเป็นราคาหรอือตัราการใชส้ิทธิ 
  - ระยะเวลาการใชส้ิทธิ  
 - วนัสิน้สดุของการใชส้ิทธิ  
 - เหตใุหต้อ้งออกหุน้ใหมเ่พ่ือรองรบัการปรบัสิทธิ 
 - อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบ ุ________ 

✓ เอกสารแนบ 2 
หนา้ 19 – 23  

 2.2 ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชส้ิทธิครบถว้น โดยไดร้ะบุ 
 (1) price dilution4 
 (2) earnings per share dilution5 หรอื control dilution6 

✓ เอกสารแนบ 2 
หนา้ 22 – 23  

 2.3 วิธีการจดัสรร Warrant  ✓ เอกสารแนบ 2 
หนา้ 2 และ 
หนา้ 19 

 2.4 ขอ้มลูอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบ ุ_________________________________ N/A  
 
 
 

  

                                                        
3 ไม่รวมวนัใชส้ทิธิ 
4  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชส้ทิธิ x จ านวนหุน้รองรบัท่ีเสนอขายครัง้นี)้   
      จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรบัท่ีเสนอขายครัง้นี ้
5  Earnings per share dilution  = Earnings per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
    Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earnings per share ก่อนเสนอขาย  = ก าไรสทุธิ / จ านวนหุน้ paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = ก าไรสทุธิ / (จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรบัท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 
6  Control dilution  =                          จ านวนหุน้รองรบัท่ีเสนอขายครัง้นี ้     
            จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรบัท่ีเสนอขายครัง้นี ้
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
3. มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมต ิ   
 3.1 บรษัิทไดร้บัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหอ้อกหุน้รองรบัอยา่งเพียงพอ   ✓ เอกสารแนบ 3 

วาระ 2-5  
หนา้ 4-7 

 3.2 บรษัิทไดเ้สนอขาย Warrant แลว้เสรจ็ภายใน 1 ปีนบัแตว่นัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติ 
(ผูถื้อหุน้อนมุตัิเม่ือวนัที่  24 มิถนุายน 2564 ) 

✓ เอกสารแนบ 1 
ขอ้ 3.8 หนา้ 1 
และ ขอ้ 4.3.8 
หนา้ 3 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ Warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงันี ้   
 4.1 รายละเอียดของ Warrant โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) อายขุอง Warrant  ระบ ุ 3  ปี 
(2) ราคาเสนอขาย Warrant และราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้ 
(3) อตัราการใชส้ิทธิ 
(4) วิธีการใชส้ิทธิของ Warrant เชน่ ใชส้ิทธิไดท้กุวนัสดุทา้ยของแตล่ะไตรมาส 
(5) รายละเอียดส าคญัอื่น (ถา้มี) ระบ ุ  

✓ เอกสารแนบ 4 
ขอ้ 1.1  
หนา้ 2 – 5  

 4.2 เหต ุเงื่อนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดตาม Warrant ✓ เอกสารแนบ 4 
ขอ้ 9  
หนา้ 25 – 26  

 4.3 คา่เสียหายที่ผูถื้อ Warrant จะไดร้บัในกรณีที่บรษัิทไมส่ามารถจดัใหมี้หุน้รองรบัได ้ซึง่ตอ้งไมต่  ่ากวา่
สว่นตา่งระหวา่งราคาตลาดของหุน้ของบรษัิทกบัราคาใชส้ิทธิ 

✓ เอกสารแนบ 4 
ขอ้ 2  
หนา้ 14 – 15  

 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ Warrant  ซึง่มีขอ้ก าหนดดงันี ้
 (1) กรณีมีขอ้ก าหนดใหบ้รษัิทสามารถเรยีกใหผู้ถื้อ Warrant ใชส้ิทธิก่อนก าหนด บรษัิทรบัรองวา่ 

ขอ้ก าหนดดงักลา่ว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตแุหง่การเรยีกใหใ้ชส้ิทธิก่อนก าหนดดงักลา่วตอ้งอา้งอิง

เหตกุารณห์รอืการกระท าที่ไมอ่ยูใ่นอ านาจควบคมุของบคุคลใด ๆ  
 (ข) ก าหนดใหบ้รษัิท ตอ้งเรยีกใหมี้การใชส้ิทธิเม่ือมีเหตกุารณท์ี่ก  าหนดไว ้
 (ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งท าใหผู้ถื้อ Warrant ในทอดตอ่ ๆ ไปทราบถึงขอ้ก าหนดดงักลา่ว 
 (2) ก าหนดเหตแุละเง่ือนไขในการปรบัสิทธิในกรณีดงัตอ่ไปนีพ้รอ้มกบัระบวุิธีการค านวณ 
 (ก) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง par value หุน้ของบรษัิท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรอื 

แบง่แยกหุน้ 
 (ข) เม่ือบรษัิทเสนอขายหุน้ที่ออกใหมใ่นราคาที่ต  า่กวา่ราคาตลาด7 
 (ค) เม่ือบรษัิทเสนอขาย CD หรอื Warrant ในราคาที่ต  ่ากวา่ราคาตลาด7 

 (ง) เม่ือบรษัิทจา่ยเงินปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ที่ออกใหมใ่หแ้กผู่ถื้อหุน้ 
 (จ) เม่ือบรษัิทจา่ยเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
 (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ที่ท  าใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใด ๆ ทีผู่ถื้อ 

 
N/A 

 
 
 
 
 
✓ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เอกสารแนบ 4 
ขอ้ 3  
หนา้ 16 – 22 

                                                        
7  คือ การเสนอขายหลกัทรพัยโ์ดยมีราคาเสนอขายต ่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามหมายเหต ุ1  
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
Warrant จะไดร้บัเม่ือมีการใชส้ิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 
กรณีการปรบัสทิธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บรษัิทไดร้ะบสุว่นลดจากราคาตลาด พรอ้มกบั
วิธีการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ 
ทัง้นี ้หากบรษัิทจะไมด่  าเนินการปรบัสทิธิเม่ือเกิดเหตกุารณต์าม (ก) ถึง (ฉ) บรษัิทไดร้บั
ผ่อนผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือที่_________ ลงวนัที่ 
_____________________ 

 
✓ 

 
N/A 

5. กำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรเสนอขำย Warrant   

 5.1 บรษัิทระบไุวใ้นการเสนอขาย Warrant วา่ จะปรบัสิทธิโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดงันี ้

 (1) ปรบัราคาและอตัราการใชส้ิทธิ หรอื 
 (2) ปรบัราคาใชส้ิทธิ ควบคูก่บัการออก Warrant ใหมท่ดแทนการปรบัอตัราการใชส้ิทธิ 

ทัง้นี ้หากบรษัิทตอ้งออกหุน้รองรบัเพ่ิมเติม บรษัิทตอ้งยื่นมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ที่อนมุตัิใหอ้อก
หุน้รองรบัการปรบัสิทธินัน้อยา่งเพียงพอตอ่ส  านกังานก่อนกำรปรับสิทธิ จงึจะถือวา่บรษัิท
ไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้รองรบั 

✓ 
 

เอกสารแนบ 4 
ขอ้ 3 (ซ) 
หนา้ 22 

 5.2 บรษัิทระบไุวใ้นการเสนอขาย Warrant วา่จะไมข่ยายอาย ุWarrant และไมแ่กไ้ขเปลี่ยนแปลงราคา
และอตัราการใชส้ิทธิ เวน้แตจ่ะเป็นการปรบัสิทธิตามที่ก  าหนดในขอ้ 4.4 (2)  

✓ 
 

เอกสารแนบ 4 
ขอ้ 3 (ฌ) 
หนา้ 22 

 
 บริษัทขอเรียนว่า บริษัทรบัทราบและเขา้ใจเง่ือนไขที่ตอ้งปฏิบตัิตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
เก่ียวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย Warrant และหุ้นรองรบัทุกประการ ทัง้นี ้ในการแก้ไขเพิ่มเติม
ขอ้ก าหนดตาม Warrant ภายหลงัการเสนอขาย บริษัทจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และ  
จะไม่ด าเนินการใหข้ดัหรือแยง้กับขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนดงักลา่ว โดยบริษัทจะแจง้การ
แกไ้ขเพิ่มเติมนัน้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหส้  านกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม และขอรบัรองว่า
ขอ้มลูที่ระบไุวใ้นรายการขา้งตน้และเอกสารที่แนบมาพรอ้ม checklist นีถ้กูตอ้งและตรงตอ่ความจรงิทกุประการ 
 
 

ลงช่ือ  __________________________ 
         ( นายสาธิต เหมมณฑารพ ) 

ลงช่ือ  __________________________ 
           ( นางมาล ี เหมมณฑารพ ) 

ในฐานะกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิท พรอ้มประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี  
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หมำยเหตุ 1 
กำรเสนอขำยหลักทรัพยท์ีอ่อกใหม่ในรำคำต ่ำ หมายถึง การเสนอขายหลกัทรพัยใ์นกรณีใดกรณีหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้  
 1. การเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกิน
กวา่ 10% 
 2. การเสนอขาย Warrant ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย Warrant และหุน้รองรบั โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้สว่นลดจาก
ราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
 3. การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย CD โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจาก
ราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
 
1. กำรค ำนวณรำคำเสนอขำย 

1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายตอ่ผูล้งทนุ 
1.2 กรณีเสนอขาย Warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย Warrant บวกราคาใชส้ิทธิที่จะซือ้หุน้ 

  1.3  กรณีเสนอขายหุน้ควบคูไ่ปกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ ใหค้  านวณดงันี  ้
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทัง้นี ้โดยที่ 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 
  Qs  =  จ านวนหุน้ที่เสนอขายควบคูไ่ปกบั Warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย Warrant 
  Qw =  จ านวน Warrant ที่เสนอขายควบคูไ่ปกบัหุน้ 
  Ep  =  ราคาใชส้ิทธิที่จะซือ้หุน้ตาม Warrant 
  Qx  =  จ านวนหุน้ที่จะไดร้บัจากการใชส้ิทธิที่จะซือ้หุน้ตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 
2. กำรค ำนวณรำคำตลำด ใหใ้ชร้าคาหนึ่งราคาใดดงัตอ่ไปนี ้  
  2.1 รำคำตลำดถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนักของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดตอ่กัน แตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนั ก่อนวนั
ก าหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาที่น  ามาถวัเฉลี่ยสามารถใชร้าคาปิดหรอืราคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุน้ในแตล่ะวนัก็ได ้
  (2) วันก ำหนดรำคำเสนอขำย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) วนัที่คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือขออนมุตัิใหบ้ริษัทเสนอขาย Warrant และหุน้รองรบั 

ในราคาต ่า  
 (ข) วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทเสนอขายหุน้ที่ออกใหมใ่นราคาต ่า 

  (ค) วนัแรกที่เสนอขายตอ่ผูล้งทนุ 
  (ง) วนัที่ผูล้งทนุมีสิทธิซือ้หุน้ตาม Warrant    
   ทัง้นี ้หากไมใ่ชร้าคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ตลาดตามขอ้ 2.1 ใหร้ะบุความเหมาะสมและเหตผุลของการไมเ่ลือกใช้
ราคาตลาดดงักลา่วใหช้ดัเจนดว้ย 
 2.2 ราคาที่ก  าหนดโดยผ่านการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกับความตอ้งการซือ้และความตอ้งการขายหุน้ที่ออกใหม่ของบริษัท เช่น  
การส ารวจความตอ้งการซือ้หลกัทรพัย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินที่อยูใ่นบญัชีรายชื่อที่ส  านักงานใหค้วามเห็นชอบ  ทัง้นี ้ใหเ้ปิดเผยสมมติฐาน
ส าคญัที่ใชป้ระกอบการค านวณราคาตลาดใหเ้พียงพอและชดัเจนดว้ย 
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เอกสำรที่ตอ้งจัดส่งพร้อมกับ Checklist กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น (“Warrant”) 
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ Warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถอืหุน้ของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถอืหุ้น 

 
เอกสารที่ตอ้งจดัสง่พรอ้มกบั checklist มี/ไมม่ี หมายเหต ุ

1. รายงานผลการเสนอขาย Warrant และหุน้รองรบั มี เอกสารแนบ 1 
2. หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ท่ีขออนมุตัิใหอ้อกและเสนอขาย Warrant และ 

หุน้รองรบั 
มี เอกสารแนบ 2 

3. มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ท่ีอนมุตัใิหอ้อกและเสนอขาย Warrant และหุน้รองรบั มี เอกสารแนบ 3 
4. ขอ้ก าหนดสทิธิ Warrant มี เอกสารแนบ 4 
5. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุน้รองรบั มี เอกสารแนบ 5 
6. รายละเอียดการค านวณ dilution effect มี เอกสารแนบ 6 
7. หนงัสอืส านกังานแจง้การผอ่นผนัการออก Warrant ในสดัสว่นท่ีมากกวา่  

50% (ถา้ม)ี 
ไมม่ี - 

8. หนงัสอืส านกังานแจง้การผอ่นผนัใหบ้รษัิทไมต่อ้งด าเนินการปรบัสทิธิ 
เมื่อเกิดเหตกุารณต์ามที่ประกาศก าหนด (ถา้มี) 

ไมม่ี - 

 
หมายเหต ุ
(1) เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทเป็นผูล้งนามรบัรองความถกูตอ้งของเอกสารทกุหนา้  

พรอ้มประทบัตราบรษัิท (ถา้มี) 
(2) การรายงานผลการเสนอขาย Warrant และหุน้รองรบั ใหร้ายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขาย 

(มาตรา 64 แหง่ พรบ.หลกัทรพัย ์และประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การยื่นแบบ filing) 
 

http://www.sec.or.th/laws_notification/file_dw_th/secact_codify.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=24&topic_desc=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
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รำยละเอียดกำรค ำนวณจ ำนวนหุน้รองรับ 
 

1. วิธีกำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นรองรับ 

อตัราการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ เท่ากบั ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษัิทได ้1 หุน้ ดงันี ้

จ านวนหุน้รองรบั = จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขาย * อตัราการใชส้ทิธิ 

  = ไมเ่กิน 191,359,982 หนว่ย * 1 หุน้ตอ่หนว่ย 

  = ไมเ่กิน 191,359,982 หุน้ 

2. วิธีกำรค ำนวณสัดส่วนจ ำนวนหุ้นรองรับ 

สดัสว่นจ านวนหุน้รองรบั = 

(จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขายในครัง้นี)้ +  
(จ านวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ (CD) หรอืใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ท่ี
ออกใหม ่(warrant) ที่เสนอขายครัง้อื่น ซึง่ไมร่วมหุน้ท่ีจดัไวร้องรบั ESOP-CD 

หรอื ESOP-warrant) 

จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท ซึง่รวมจ านวนหุน้ท่ีจะออกใหม่
อื่นท่ีบรษัิทจะเสนอขายควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิ (PJW-W1) ที่เสนอขาย

ในครัง้นี ้

    = (191,359,982 + 0) / (574,079,945 + 0) 

    = รอ้ยละ 33.33 

โดยที่  

- จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขายในครัง้นี ้ = 191,359,982 หุน้ 

- จ านวนหุน้รองรบัหุน้กู้แปลงสภาพ (CD) หรือใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ (warrant) ที่เสนอขายครัง้อื่น ซึ่งไม่
รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรบั ESOP-CD หรอื ESOP-warrant 

= 0 หุน้ 

- จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ซึ่งรวมจ านวน
หุน้ที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับใบส าคัญ
แสดงสทิธิ (PJW-W1) ที่เสนอขายในครัง้นี ้

= 

= 

574,079,945 + 0 หุน้ 

574,079,945   หุน้ 
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