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ข้อกาํหนดว่าดว้ยสทิธิและหน้าที ่

ของ 

ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ และผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

สาํหรับ 

ใบสาํคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของ  

                     บริษัท วันทูวัน คอนแทคส ์จาํกัด (มหาชน) คร้ังที ่1 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของ บริษัท วนัทูวนั คอนแทคส ์จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (“ใบสําคัญแสดง

สิทธิ OTO-W1”) ออกโดย บริษัท วันทูวัน คอนแทคส ์จาํกัด (มหาชน) (“ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ OTO–W1” หรือ 

“บริษัท”) ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 ไดมี้มติอนมุติัใหบ้รษัิทออกใบสาํคญั

แสดงสิทธิ OTO–W1 จาํนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย เพ่ือจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุน้ 

(Rights Offering) โดยไมคิ่ดมลูคา่ ในอตัราการจดัสรรท่ี 2 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1 ทัง้นี ้ผูถื้อ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1 จะไดร้บัสิทธิตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ โดยบริษัทและผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

OTO– W1 จ ะ ต้ อ ง ผู ก พั น ต า ม ข้ อ กํ า ห น ด สิ ท ธิ ทุ ก ป ร ะ ก า ร  แ ล ะ ใ ห้ ถื อ ว่ า ผู้ ถื อ ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ   

OTO–W1 ทราบและเขา้ใจขอ้กาํหนดต่าง ๆ ในขอ้กาํหนดสิทธิเป็นอย่างดีแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจะจัดใหมี้การเก็บรกัษาสาํเนา

ขอ้กาํหนดสิทธิไว ้ณ สาํนกังานใหญ่ของบรษัิท เพ่ือใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1 ขอตรวจสอบสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิ

ไดใ้นวนัและเวลาทาํการของบรษัิท 

1. คาํจาํกัดความ 

คาํและขอ้ความตา่ง ๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้กาํหนดสทิธิใหมี้ความหมายดงัตอ่ไปนี ้

“ข้อกาํหนดสทิธิ” 

 

หมายถงึ ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้หุน้สามญัของ บริษัท วนัทู

วนั คอนแทคส ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 ฉบบันีแ้ละท่ีมีการแกไ้ข

เพิ่มเติมภายหลงั 

“ใบสาํคัญแสดงสทิธิ OTO–W1” หมายถงึ ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญของบริษัท วันทูวัน คอน

แทคส ์จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถ

โอนเปล่ียนมือได ้

“ใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

OTO–W1” 

หมายถงึ ใบท่ีไดอ้อกโดยบริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั เพ่ือใชแ้ทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1 

“ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

OTO–W1” 

หมายถงึ บรษัิท วนัทวูนั คอนแทคส ์จาํกดั (มหาชน) 

“ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิ OTO–

W1” 

หมายถงึ ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  และ/หรือ ใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  ท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย 
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“วันทาํการ” หมายถงึ วันท่ีธนาคารพาณิชยเ์ปิดทาํการตามปกติในกรุงเทพมหานคร 

ซึง่ไมใ่ช่วนัเสารห์รอืวนัอาทิตย ์

“สาํนักงาน ก.ล.ต.” หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“ตลาดหลักทรัพย”์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2. รายละเอยีดของใบสาํคัญแสดงสทิธิ OTO–W1  

บริษัทไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1 จาํนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตาม

สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการจดัสรรท่ี 2 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญั

แสดงสทิธิ OTO–W1  ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 โดยมีรายละเอียด

ของใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  ท่ีเสนอขายดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ออกและเสนอขาย

หลักทรัพย ์

บรษัิท วนัทวูนั คอนแทคส ์จาํกดั (มหาชน)  

ชือ่หลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ท่ี 1  

ชนิดของใบสาํคัญแสดง

สทิธิ 

ระบช่ืุอผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธิ

ทีอ่อกและเสนอขาย 

ไมเ่กิน 280,000,000 หน่วย (จดัสรรได ้279,998,669 หน่วย) 

จาํนวนหุน้ทีจั่ดสรรไว้เพือ่

รองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ไม่เกิน 280,000,000 หุน้ (มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ

ประมาณ 50 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท (จาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564  เทา่กบั 559,999,995 

หุน้ (มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท)) 

วธีิการเสนอขาย / อัตรา

การจัดสรร 

บริษัทจะดาํเนินการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ

บริษัทในอตัราส่วนการจดัสรรท่ีหุน้สามญัเดิม 2 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดง

สทิธิ OTO–W1  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ภายหลงัจากการคาํนวณเพ่ือจัดสรรใบสาํคญัแสดง

สทิธิ OTO–W1  ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 บาท 

อัตราการใช้สทิธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญับริษัทได ้1 หุน้ เวน้

แตก่รณีมีการปรบัอตัราการใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 
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ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิจากการคาํนวณ (หากมี) ใหปั้ด

เศษนัน้ทิง้ 

ราคาการใช้สทิธิ 3 บาทตอ่หุน้ เวน้แตก่รณีมีการปรบัราคาการใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ  

วันทีอ่อกใบสาํคัญแสดง

สทิธิ 

1 ธนัวาคม 2564 

อายุของใบสาํคัญแสดง

สทิธิ 

3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1 ซึ่งวนัครบกาํหนดอายตุรงกบั

วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2567 (เน่ืองจากวันเสารท่ี์ 30 พฤศจิกายน 2567 เป็นวัน

ครบกาํหนดอายุดงักล่าว และเป็นวันใชส้ิทธิครัง้สุดทา้ย ซึ่งตรงกับวันหยุด จึง

เล่ือนวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยเป็นวนัทาํการก่อนหนา้)  

ทัง้นีภ้ายหลงัการออกและจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไม่มีการขยายอายุของ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1 สามารถใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้2 

ครัง้ ณ วนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO-W1 ครบ 1 ปี 6 เดือน ซึ่งตรงกับวนัท่ี 31 

พฤษภาคม 2566 และวนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิครบกาํหนด 3 

ปี นับแต่วันท่ีออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2567 

(เน่ืองจากวนัเสารท่ี์ 30 พฤศจิกายน 2567 ตรงกบัวนัหยดุ)  

ทัง้นี ้หากวนัใชส้ิทธิตรงกับวนัหยุดทาํการของบริษัทใหเ้ล่ือนวนัใชส้ิทธิดงักล่าว

เป็นวนัทาํการก่อนหนา้วนัใชส้ทิธิดงักลา่ว 

ระยะเวลาการแจ้งความ

จาํนงในการใช้สทิธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ซึ่งประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัท 

จะต้องแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญในภายในระยะเวลา 5 วัน       

ทาํการก่อนวนักาํหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีท่ีวนักาํหนดการใชส้ิทธิตรง

กบัวนัหยดุ ทาํการของบรษัิทใหเ้ล่ือนวนักาํหนดการใชส้ิทธิดงักลา่วเป็นวนัทาํการ

สดุทา้ยก่อนหนา้ วนักาํหนดการใชส้ิทธิครัง้ดงักล่าว ยกเวน้การแสดงความจาํนง

ในการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ใหแ้สดงความจาํนงในการใชส้ิทธิในระยะเวลาไม่นอ้ย

กวา่ 15 วนัก่อนวนักาํหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย 

การไม่สามารถยกเลกิการ

แจ้งความจาํนงในการใช้

สทิธิ 

เม่ือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ไดแ้จง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้

สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจาํนงใน

การใชส้ทิธิดงักลา่วได ้ 

ตลาดรองของใบสาํคัญ

แสดงสทิธิ 

บริษัทจะย่ืนคาํขอเพ่ือนาํใบสาํคัญแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ตอ่ไป 
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ตลาดรองของหุ้นสามัญที่

เกดิจากการใช้สทิธิแปลง

สภาพ 

บริษัทจะนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ

นีเ้ขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่

เพือ่รองรับการ

เปลีย่นแปลงการใช้สทิธิ 

บริษัทจะดาํเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัราการใชส้ิทธิตามเง่ือนไข

ในการปรบัสิทธิ เม่ือมีเหตกุารณใ์ดเหตุการณห์นึ่งตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนด

สิทธิและเง่ือนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งเป็นเหตกุารณท่ี์มีลกัษณะ

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 

34/2551 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ี

จะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือ

เหตกุารณอ่ื์นใดในทาํนองเดียวกนั เช่น 

(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษัทฯ อันเป็นผลมา

จากการรวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ 

(ข) เม่ือบรษัิทมีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมใ่นราคาตํ่า 

(ค) เม่ือบรษัิทมีการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ่าหรือมีการเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสทิธิในราคาตํ่า  

(ง) เม่ือบรษัิทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ท่ีออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อ

หุน้  

(จ) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนด

สทิธิ  

(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีทาํใหผ้ลประโยชนต์อบ

แทนใด ๆ ท่ีผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ดอ้ยไปกวา่เดิม  

นายทะเบยีนของใบสาํคัญ

แสดงสทิธิ  

บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตัง้ใหท้าํ

หนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO-W1 แทน 

เงือ่นไขอืน่ ๆ ให ้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมี

อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ อันจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการออกและจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซึง่รวมถงึแต่

ไมจ่าํกดัเพียงอาํนาจในการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้



บรษัิท วนัทวูนั คอนแทคส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ 6 

 

(1) กาํหนดและแกไ้ขหลกัเกณฑ ์ขอ้กาํหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1  ซึ่ง

รวมถึงการแกไ้ขเปล่ียนแปลงวันกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บั

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ OTO–W1  และอัตราส่วนการจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(2) เจรจา ตกลง เขา้ทาํ แกไ้ข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา คาํขออนญุาต คาํ

ขอผอ่นผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงานผลการขาย และเอกสาร

ต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

OTO–W1  ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การย่ืน การแกไ้ข การเพิ่มเติม การลง

นามในคาํขออนุญาต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล 

รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ลาดหลกัทรพัย ์แหง่ประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย”์) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  และการนาํใบสาํคญั

แสดงสิทธิ และหุน้สามัญเพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดง

สิทธิ OTO–W1  เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม 

เอ ไอ และ  

(3) ดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรร

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1  เพ่ือให้การดาํเนินการตามท่ีระบุไว้

ขา้งตน้และการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ในครัง้นี ้

สาํเรจ็ลลุว่ง 

วัตถุประสงคข์องการออก

ใบสาํคัญแสดงสทิธิ และ

ประโยชนท์ีบ่ริษัทฯ จะพงึ

ได้รับจากการจัดสรรหุ้น

เพิม่ทุนในคร้ังนี ้

บรษัิทมีแผนท่ีจะนาํเงินท่ีไดร้บัการใชส้ทิธิซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักลา่ว เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุ

หมนุเวียน หรอืรองรบัการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต 

ประโยชนท์ีผู้่ถอืหุ้นจะพงึ

ได้รับจากการเพิม่ทุน 

ผูถื้อหุน้ของบริษัทจะไดร้บัผลประโยชนเ์ก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษัทนาํเงินทุนท่ี

ไดร้บัจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไปใช้

ขยายธุรกิจหรือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งทาํใหบ้ริษัทมีความสามารถในการ

สรา้งรายไดแ้ละความสามารถในการทาํกาํไรเพิ่มขึน้ และผูถื้อหุน้ของบริษัทจะ

ไดร้บัผลประโยชนเ์ก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีรายไดแ้ละกาํไรท่ีเพิ่มมากขึน้ใน

ดา้นของเงินปันผลและราคาหุน้ของบรษัิท 
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3. การใช้สทิธิและเงือ่นไขการใช้สทิธิ 

3.1 วันใช้สทิธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1 สามารถใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้2 ครัง้ ณ วนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

OTO-W1 ครบ 1 ปี 6 เดือน ซึ่งตรงกับวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2566 และวนัครบกาํหนดอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

OTO-W1 ซึ่งไดแ้ก่วันท่ีเป็นวันครบกาํหนด 3 ปี นับแต่วันท่ีออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งตรงกับวันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2567 (เน่ืองจากวนัเสารท่ี์ 30 พฤศจิกายน 2567 ตรงกบัวนัหยดุ) 

ในกรณีท่ีวนัใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของบริษัทหรือของตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้ล่ือนวนัใชส้ิทธิดงักล่าวเป็นวนัทาํ

การสดุทา้ยของบริษัทหรือของตลาดหลกัทรพัย ์ก่อนหนา้วนัใชส้ิทธิ และบริษัทไม่มีการเรียกใหใ้ชส้ิทธิแปลงสภาพ

ก่อนกาํหนด 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO-W1 ท่ีบรษัิทฯ ออกในครัง้นี ้ไมมี่ขอ้กาํหนดใหบ้รษัิทฯ สามารถเรยีกใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดง

สทิธิ OTO-W1ใชส้ทิธิก่อนวนัท่ีครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิขา้งตน้ 

อตัราการใชส้ิทธิ:  ใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  1 หน่วย ตอ่หุน้สามญั 1 หุน้  

(โดยอตัราการใชส้ทิธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ) 

ราคาการใชส้ิทธิ:  ราคาการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  จะเทา่กบั 3.00 บาท ตอ่หุน้  

(โดยราคาการใช ้สทิธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ) 

3.2 การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO-W1  สามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได ้สาํหรบัใบสาํคญัแสดง

สทิธิ OTO-W1  ท่ีเหลือและไมไ่ดใ้ชส้ทิธิภายในวนักาํหนดการใชส้ทิธิ บรษัิท จะถือวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO-

W1  ไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO-W1  ดงักล่าว และใหถื้อว่าใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO-W1  

นัน้  สิน้สภาพโดยไมมี่การใชส้ทิธิ 

3.3 การแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ซึ่งประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัท จะตอ้งแจง้ความจาํนงต่อ

บริษัทระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ในทุกวนัทาํการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการ ก่อนวนั

กาํหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีท่ีวันกาํหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทาํการของบริษัท ให้เล่ือนวัน

กาํหนดการใชส้ิทธิดงักลา่วเป็นวนัทาํการสดุทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดการใชส้ิทธิครัง้ดงักล่าว ยกเวน้การแสดงความ

จาํนงในการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ใหแ้สดงความจาํนงในการใชส้ทิธิในระยะเวลาไมน่อ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนักาํหนดการ

ใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย 

ทัง้นี ้บริษัท จะแจง้ข่าวเก่ียวกบัระยะเวลาย่ืนความจาํนงในการใชส้ิทธิ อตัราการใชส้ิทธิ ราคาการใชส้ิทธิพรอ้มทัง้

สถานท่ีใชส้ิทธิผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย ์(SET Link) อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนระยะเวลาการแจง้
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ความจาํนงในการใชส้ิทธิแต่ละครัง้ พรอ้มทัง้จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ตาม

รายช่ือท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ OTO–W1 ภายใน 21 (ย่ีสิบเอ็ด) วนัก่อนวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย นอกจากนี ้ตลาดหลกัทรพัยจ์ะทาํการขึน้

เครื่องหมายแสดงการหา้มซือ้ขายหลักทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชั่วคราวล่วงหน้า 2 วันทาํการก่อนวันปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  และจะพกัการซือ้ขายไปจนถึงวนัใชส้ิทธิ ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุ

ทะเบียนดงักลา่ว ตรงกบัวนัหยดุทาํการของบรษัิทหรอืตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้ล่ือนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้  

3.4 นายทะเบยีนใบสาํคัญแสดงสทิธิ OTO–W1  

บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท:์ 0 2009-9000   

โทรสาร: 0 2009-9991  

Website: www.tsd.co.th 

นายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1  จะรบัผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

OTO–W1  ซึ่งในสมดุทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือและนามสกลุ สญัชาติ และท่ีอยู่ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะกาํหนดในกรณีท่ีขอ้มลูไม่ตรงกนัจะถือว่าขอ้มลูท่ีปรากฏอยู่ใน

สมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  เป็นขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ดงันัน้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  มี

หนา้ท่ีในการแจง้ขอเปล่ียนแปลงขอ้มลู หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการลงบนัทึกสมดุทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ

นายทะเบียนโดยตรง 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดง OTO–W1  สทิธิทราบผา่นระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์

3.5 สถานทีต่ดิตอ่ในการใช้สทิธิ 

บรษัิท วนัทวูนั คอนแทคส ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 99/9 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ 

 ชัน้ 27 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ 

 อาํเภอปากเกรด็ นนทบรุี 11120 

โทรศพัท ์(02) 6850000 
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3.6 ขั้นตอนการใช้สทิธิ 

3.6.1 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO- W1 ท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข

การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ โดยดาํเนินการและสง่เอกสารใหแ้ก่บรษัิท ณ สถานท่ีติดตอ่ในการใชส้ิทธิ 

ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจนและครบถว้นแลว้ทกุ

รายการพรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO- W1 ทั้งนี ้ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

OTO- W1 จะสามารถขอรบัใบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัได ้ณ สถานท่ีติดตอ่ในการ

ใชส้ิทธิในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ หรือ Download ใบแจง้ความจาํนงการใช้

สทิธิไดท่ี้ www.onetoonecontacts.com 

(ข) ใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1 หรือ ใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1 ตามแบบท่ีตลาด

หลกัทรพัยก์าํหนด ท่ีระบวุา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้มีสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิตามจาํนวนท่ี

ระบอุยูใ่นใบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั  

ในกรณีของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบใบหุน้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชใ้บสาํคญั

แสดงสทิธิเป็นหลกัฐานในการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิไดท้นัที  

ในกรณีของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตอ้ง

แจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอใหถ้อนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์กาํหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีทาํหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขาย

หลักทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดาํเนินการแจ้ง ศูนย์รับฝาก

หลกัทรพัย ์เพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรบันาํมาใชเ้ป็น

หลกัฐานในการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ 

(ค) ชาํระเงินค่าหุน้ครัง้เดียวเต็มตามจาํนวนในการใชส้ิทธิตามท่ีระบใุนใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิ

ซือ้หุน้สามญั โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งชาํระเงินเป็น

เงินสด เงินโอน เช็ค ดร๊าฟท ์แคชเชียรเ์ช็ค (หรือเช็คธนาคาร) ท่ีสามารถเรียกเก็บไดใ้นเขต

กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัทาํการ นับจากวนัท่ีแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิและขีดคร่อม

เฉพาะสั่งจ่ายในช่ือบญัชีท่ีบรษัิทจะเป็นผูก้าํหนดและแจง้ใหท้ราบต่อไป หรือโอนเงินสดเขา้บญัชี

เงินฝากในช่ือบญัชีท่ีบริษัทจะเป็นผูก้าํหนดและแจง้ใหท้ราบต่อไป หรือ ชาํระโดยวิธีการอ่ืนใด

ตามแต่ท่ีบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิจะเป็นผูก้าํหนดและแจง้ให้

ทราบต่อไป ทัง้นี ้การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัจะสมบูรณต์่อเม่ือบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจาํนวน

ดังกล่าวได้แลว้เท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ท่ีผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิตอ้ง

รบัผิดชอบ ใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทตกลงใหถื้อ

เป็นการยกเลกิการขอใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ทัง้นี ้บรษัิทจะสง่ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบสาํคญั

แสดงสิทธิพรอ้มกับเช็คท่ีเรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์

http://www.onetoonecontacts.com/
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ลงทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชส้ิทธิ ทัง้นี ้จะไม่มีการคาํนวณดอกเบีย้

ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ และให้ถือว่าผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิหมดสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 

(ง)  หลกัฐานประกอบการจองซือ้ตามประเภทของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ ดงันี ้

(1) บคุคลสญัชาติไทย : สาํเนาบัตรประชาชน หรือสาํเนาบัตรข้าราชการ หรือ

สาํเนาบัตร  พนักงานรฐัวิสาหกิจท่ียังไม่หมดอายุ (ใน

กรณีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ทาํใหช่ื้อ/ช่ือสกลุ ไม่ตรง

กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ใหแ้นบเอกสารท่ีออก

โดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล 

เป็นตน้) พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(2) บคุคลตา่งดา้ว : สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง พรอ้มลง

ลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(3) นิติบคุคลสญัชาติไทย : ส ําเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกให้โดยกระทรวง

พาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 6 เดือน ก่อน

วนัใชส้ิทธิพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจลง

นามและประทับตราสาํคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ

แนบเอกสารหลกัฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือตาม 

(1) หรอื (2) แลว้แตก่รณี พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(4) นิติบคุคลตา่งดา้ว : สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรบัรองโดย Notary 

Public หรือหน่วยราชการท่ีมีอ ํานาจไม่เกิน 6 เดือน 

พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งและเอกสารหลกัฐานของผูมี้

อาํนาจลงลายมือช่ือตาม (1) หรอื (2) แลว้แตก่รณี พรอ้ม

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(จ) จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเท่านัน้ โดย

อตัราการใชส้ทิธิเทา่กบัใบสาํคญัแสดงสทิธิหนึ่งหน่วยตอ่หนึ่งหุน้สามญั เวน้แตจ่ะมีการปรบัสทิธิ 

(ฉ) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิจะตอ้งใชส้ทิธิในการซือ้หุน้สามญัในครัง้เดียวทัง้จาํนวน 

3.6.2 เง่ือนไขเพิ่มเติมสว่นท่ีเก่ียวกบัการใชส้ทิธิของบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย 

(ก) บุคคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยจะสามารถใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัใหม่ทัง้หมดหรือบางส่วนได ้ก็

ต่อเม่ือการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญันัน้ไม่ทาํใหข้ดัต่อขอ้บงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัสิทธิการถือหุน้ของ

บคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย 
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(ข) หากมีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิและหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีรอการใชส้ิทธิ ณ วนัใช้

สิทธิ รวมกนัมีมากกว่าจาํนวนหุน้สามญัท่ีอนญุาตใหซื้อ้ไดโ้ดยไมข่ดัตอ่ขอ้จาํกดัการโอนหุน้เรื่อง

สดัส่วนการถือครองหุน้ของบุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย บริษัทจะดาํเนินการใหผู้ท่ี้มิใช่สญัชาติไทย

ไดใ้ชส้ิทธิตามลาํดบัการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิท่ีครบถว้นสมบรูณต์ามท่ีกาํหนดในขัน้ตอน

และเง่ือนไขการใชส้ทิธิ 

(ค) บริษัทจะคืนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีไม่สามารถใชส้ิทธิและ

เงินท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียน

ภายใน 14 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ โดยไมมี่ดอกเบีย้ 

(ง) หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่สามารถใชส้ิทธิไดเ้น่ืองจากขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการถือครองหุน้ของ

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใหถื้อว่าใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  

ท่ีนาํมาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญนั้นหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชาติไทย

ดงักลา่วไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ ต่อบรษัิท และบรษัิทจะไม่ดาํเนินการชดใชค้่าเสียหาย

ท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

3.6.3 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) ตามบทบญัญัติแหง่

ประมวลรษัฎากร หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ท่ีใชบ้งัคบัในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิ 

3.6.4 จาํนวนหุน้สามัญท่ีออกใหเ้ม่ือมีการใชส้ิทธินั้นจะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใชส้ิทธิซึ่งผูถื้อ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิไดช้าํระตามท่ีกล่าวขา้งตน้หารดว้ยราคาการใชส้ิทธิในขณะท่ีมีการใชส้ิทธินัน้โดย

บริษัทจะออกหุน้สามญัเป็นจาํนวนเต็มไม่เกินจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญั

แสดงสิทธิคณูดว้ยอตัราการใชส้ิทธิ หากมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัราการใชส้ิทธิ แลว้ทาํใหมี้

เศษเหลืออยู่จากการคาํนวณดงักล่าว บริษัทจะไม่นาํเศษดงักล่าวมาคิดคาํนวณและจะชาํระเงินท่ีเหลือ

จากการใชส้ทิธิดงักลา่วคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการ นบั

จากวนัใชส้ทิธิโดยไมมี่ดอกเบีย้ 

3.6.5 หากบรษัิทไดร้บัหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสิทธิหรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ครบตามจาํนวนท่ีระบไุวใ้น

ใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัหรือบริษัทตรวจสอบไดว้่าขอ้ความท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

กรอกลงในใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญันัน้ไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งหรือปิดอากรแสตมป์ไม่

ครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิจะตอ้งทาํการแกไ้ขเพ่ือให้

เป็นไปตามขัน้ตอนและเง่ือนไขการใชส้ิทธิภายในกาํหนดการใชส้ิทธิครัง้นัน้ ๆ มิฉะนัน้แลว้บริษัทจะถือว่า

การแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ และบริษัทจะจดัส่งเงินท่ีไดร้บั

และใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการ นบัจากวนักาํหนดการใชส้ิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ใหไ้ม่ว่าในกรณีใด และให้

ถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหมดสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคญั

แสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 
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3.6.6 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาํระเงินในการใชส้ิทธิไม่ครบถว้น บริษัทมีสิทธิจะดาํเนินการประการ

หนึ่งประการใดตอ่ไปนี ้ตามท่ีบรษัิทเหน็สมควร 

(ก) ถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมมี่การใชส้ทิธิ หรอื 

(ข) ถือว่าจาํนวนหุน้สามญัท่ีจองซือ้มีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนท่ีจะไดร้บัตามจาํนวนเงินในการใชส้ทิธิซึง่

บรษัิทไดร้บัชาํระไวจ้รงิตามราคาการใชส้ทิธิในขณะนัน้ หรอื 

(ค) ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาํระเงินเพิ่มเติมตามจาํนวนท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิใหค้รบถว้นภายใน

วนัใชส้ิทธิ หากบรษัิทไม่ไดร้บัเงินครบตามจาํนวนในการใชส้ิทธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว บรษัิท

จะถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมมี่การใชส้ทิธิ  

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) ขา้งตน้  บริษัทจะส่งเงินท่ีไดร้บัไวแ้ละใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญั

แสดงสทิธิซึง่บรษัิทถือวา่ไมมี่การใชส้ิทธิดงักลา่วคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิทางไปรษณียล์งทะเบียน

ภายใน 14 วนัทาํการ นบัจากวนักาํหนดการใชส้ิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ สว่นในกรณี (ข) ขา้งตน้  บรษัิทจะสง่

มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลือในกรณีท่ีบรษัิทถือวา่มีการใชส้ทิธิเพียง

บางสว่นคืนใหก้บัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการนบัจากวนัใชส้ิทธิ 

และใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิหมดสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 

3.6.7 เม่ือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนงการ

ใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ  

ใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั และชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัถกูตอ้งครบถว้นสมบรูณ ์ผูถื้อ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใชส้ิทธิได ้เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนังสือจาก

บรษัิท 

3.6.8 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นจาํนวน

มากกว่าจาํนวนท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิ หากใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหุน้ บริษัทจะส่งใบสาํคญั

แสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจาํนวนของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีลดลงใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทาํการ นับจากวันกาํหนดการใช้สิทธินั้น ๆ และจะทาํการยกเลิก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิใบเก่า หรือหากเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) บริษัท

จะทาํการส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวนดังกล่าวใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิโดยผ่านบัญชีฝาก

หลกัทรพัยท่ี์ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ภายใน 14 วนัทาํการ นบัจากวนักาํหนดการใชส้ิทธินัน้ ๆ ทัง้นี ้ตาม

วิธีการท่ีไดร้ะบมุาในแบบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั 

3.6.9 ในกรณีท่ีบรษัิทตอ้งสง่ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิรวมทัง้การสง่เงินท่ีไดร้บัไวจ้ากผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือเงินท่ีเหลือจากการใชส้ิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ บรษัิท

จะดาํเนินการจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏในใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้

หุน้สามัญ โดยบริษัทจะไม่รบัผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากการส่ง
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ดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจตกลงกบับริษัทท่ีจะมารบัไปดว้ยตนเองก็ได ้โดยผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิตอ้งระบมุาในใบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัดว้ย 

3.6.10 บริษัทจะแจ้งรายช่ือผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ท่ีมาจากการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิต่อศูนย์รับฝาก

หลกัทรพัย ์ในฐานะนายทะเบียนหุน้สามญัของบรษัิท และจะนาํรายช่ือดงักลา่วไปจดทะเบียนกบักระทรวง

พาณิชย ์เป็นผูถื้อหุน้สามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้สามญัท่ีคาํนวณไดจ้ากการ

ใชส้ทิธิในคราวนัน้ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัใชส้ทิธิ 

3.6.11 ในการออกและสง่มอบหุน้สามญัท่ีออกใหม่นัน้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจเลือกวิธีการรบัมอบหุน้สามญั

วิธีการใดวิธีการหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้โดยจะตอ้งระบมุาในใบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัดว้ย 

(ก) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชีของบรษัิทหลกัทรพัยซ์ึง่ผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ กรณีนีผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตอ้งระบุช่ือ

บรษัิทหลกัทรพัยเ์ลขท่ีสมาชิก (Broker) และเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สทิธิใหถ้กูตอ้งในใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั บรษัิทจะสง่มอบหุน้สามญัผา่นบญัชี

ฝากหลกัทรพัยด์งักลา่วภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัใชส้ทิธิ 

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะขอรบัเป็นใบหุน้ โดยใหอ้อกใบหุน้ในช่ือของผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษัทโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุน้สามญัตามจาํนวนท่ีไดใ้ช้

สิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุวใ้นใบแจง้ความ

จาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัภายใน 14 วนัทาํการนับจากวนัใชส้ิทธิ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบสาํคัญ

แสดงสทิธิจะไมส่ามารถขายหุน้สามญัท่ีไดร้บัในตลาดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกวา่จะไดร้บัใบหุน้ 

(ค) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

โดยจะฝากหุน้สามัญไวใ้นบัญชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 ในกรณีนี ้บริษัทจะ

ดาํเนินการนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุน้สามญั และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสทิธิ OTO–W1  ท่ีไดร้บัจดัสรรภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัใชส้ทิธิ  

ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเลือกใหบ้ริษัทดาํเนินการตามขอ้ (ก) ช่ือของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใน

ใบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั จะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์ผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่าว มิฉะนัน้แลว้บริษัทขอสงวนสิทธิท่ี

จะดาํเนินการออกใบหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิตามขอ้ (ข) แทน 

3.6.12 เม่ือเลยวันใชส้ิทธิแลว้ยังไม่มีการใชส้ิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1  ดังกล่าวจะหมดสภาพและไม่

สามารถนาํมาใชส้ทิธิไดอี้กตอ่ไป 
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4. เงือ่นไขการปรับสทิธิใบสาํคัญแสดงสทิธิ OTO–W1  

บรษัิทจะดาํเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

OTO–W1  เม่ือมีเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เม่ือบริษัทเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลเน่ืองจากการรวมหรือการ

แบง่แยกหุน้สามญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบรษัิท  

การเปล่ียนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับเม่ือมูลค่าท่ีตราไวมี้ผลบังคับใช้ตามท่ี

เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูส่ืออิเล็กทรอนิคสข์องตลาดหลกัทรพัย ์เพ่ือใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

OTO–W1  ไดร้บัหุน้สามญัตามจาํนวนท่ีคาํนวณไดต้ามสตูรและประเภทเช่นเดียวกบัหุน้สามญัของบรษัิทท่ี

ออกภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 

1. ราคาการใชส้ิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

Price 1= 
Price 0 x Par 1 

Par 0 

2. อตัราการใชส้ิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

Ratio 1= 
Ratio 0 x Par 0 

Par 1 

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชส้ิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัราการใชส้ิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

 Par 1 คือ มลูคา่ท่ีตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 

 Par 0 คือ มลูคา่ท่ีตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

(ข) เม่ือบรษัิทเสนอขายหุน้สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บคุคลในวงจาํกดั ใน

ราคาเฉล่ียตอ่หุน้ของหุน้สามญัท่ีคาํนวณไดต้ ํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิท”  

การเปล่ียนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผูซื้อ้หุน้สามญัของ

บริษัท ไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศขึน้เครื่องหมาย 
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XR) สาํหรบักรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และ/หรอื วนัแรกของการเสนอขาย

หุน้สามญัท่ีออกใหมใ่หแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรอืบคุคลในวงจาํกดั แลว้แตก่รณี 

ในกรณีดงักลา่วขา้งตน้ ใหเ้ปรยีบเทียบราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงิน

ทัง้สิน้ท่ีบรษัิทจะไดร้บัการเสนอขายหุน้ หกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการออกหลกัทรพัยน์ัน้ หารดว้ยจาํนวน

หุน้สามญัท่ีออกใหมท่ัง้สิน้  

อนึ่ง ในกรณีท่ีเม่ือมีการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่พรอ้มกนัมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเง่ือนไขท่ี

จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้าํราคาเฉล่ียทัง้ 2 ราคา และจาํนวนหุน้ท่ีออกใหม่มาคาํนวณราคาเฉล่ียต่อหุน้

ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพรอ้มกันดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีตอ้งจองซือ้

ดว้ยกนั ใหน้าํจาํนวนหุน้และราคาเสนอขายท่ีตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิท" 

มาคาํนวณการเปล่ียนแปลงเทา่นัน้  

1. ราคาการใชส้ิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

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

[MP (A + B)] 

2. อตัราการใชส้ิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

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

[(A x MP) + BX] 

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชส้ิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัราการใชส้ิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

 MP คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิท 

A คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเต็มมลูค่าแลว้ ณ กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้

ท่ีมีสิทธิในจองซือ้หุน้สามัญท่ีออกใหม่ (Record Date) กรณีเสนอขาย

หุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุน้

สามญัท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุน้สามญั

ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั 
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B คือ จํานวนหุ้นสามัญ ท่ีออกใหม่จากการให้เสนอขายผู้ ถื อหุ้น เ ดิม  

และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายต่อบคุคลใน

วงจาํกดั 

BX คือ จํานวนเงินท่ีจะได้รับทั้งสิน้หลังหักค่าธรรมเนียมการจําหน่ายและ

รบัประกันการจาํหน่ายของหุน้สามัญท่ีออกใหม่นั้น ทัง้การเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ/หรอืการเสนอขายบคุคลในวงจาํกดั 

(ค) เม่ือบรษัิทเสนอขายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ บคุคลทั่วไป และ/หรือ บคุคลใน

วงจาํกดั โดยหลกัทรพัยน์ัน้ใหส้ทิธิแก่ผูถื้อหลกัทรพัยใ์นการใชส้ทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใชส้ทิธิซือ้

หุน้สามญั เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั โดยท่ีราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้

สามญัท่ีจะออกใหมเ่พ่ือรองรบัสทิธิดงักลา่วตํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิท” 

การเปล่ียนราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกท่ีผูซื้อ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บั

สิทธิในการจองซือ้หลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ใด ๆ ท่ีใหส้ิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหส้ทิธิ

ในการจองซือ้หุน้สามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XW) สาํหรบักรณีท่ีเป็นการเสนอขาย

ใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่/เปล่ียนเป็นหุน้สามญัหรือให้

สิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญแก่บุคคลทั่วไป และ/หรือ วันท่ีมีการตกลงซือ้ขายหุน้สามัญท่ีเสนอขายแก่

บคุคลในวงจาํกดัตามแตก่รณี 

ทัง้นี ้ราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบัสิทธิคาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินท่ีจะไดร้บัจากการ

ขายหลกัทรพัยท่ี์มีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญัหรือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัหกัดว้ย

คา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายของหลกัทรพัยท่ี์ออกนัน้ รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บัจาก

การใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญันัน้ หารดว้ยจาํนวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหมเ่พ่ือรองรบัการใชส้ทิธินัน้ 

1. ราคาการใชส้ิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ  ดงันี ้

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

[MP (A + B)] 

2. อตัราการใชส้ิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ  ดงันี ้

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

[(A x MP) + BX] 

โดยท่ี Price 1  คือ ราคาการใชส้ิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัราการใชส้ิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
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 MP คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิท 

A คือ จํานวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการจองซือ้หลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลง

สภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญัได ้หรือใหส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัและ/หรือ

ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรพัยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลง

สภาพ/ เปล่ียนเป็นหุน้สามัญไดห้รือใหส้ิทธิในการซือ้หุน้สามัญใหแ้ก่

ประชาชนทั่วไปและ/หรอืบคุคลในวงจาํกดั 

B คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิของหลกัทรพัยใ์ดๆท่ีมี

สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหส้ิทธิในการซือ้หุน้

สามัญตามท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ / หรือเสนอขายแก่

ประชาชนทั่วไปและ/หรอืบคุคลในวงจาํกดั 

BX คือ จํานวนเงินท่ีจะได้รับทั้งสิน้หลังหักค่าธรรมเนียมการจําหน่ายและ

รบัประกันการจาํหน่ายจากการออกหลกัทรพัยใ์ด ๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลง

สภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญั สาํหรบั

การเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ/หรอืเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปรวม

กบัเงินท่ีจะไดร้บัจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบคุคลในวงจาํกดั 

(ง) เม่ือบรษัิทจ่ายเงินปันผลทัง้หมด หรอืบางสว่นเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท  

การเปล่ียนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผูซื้อ้หุน้สามญัจะ

ไมมี่สทิธิรบัหุน้ปันผล  (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XD) 

1. ราคาการใชส้ิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ  ดงันี ้

Price 1= 
Price 0 x A 

(A + B) 

2. อตัราการใชส้ิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ  ดงันี ้

Ratio 1= 
Ratio 0 x (A + B) 

A 

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชส้ิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
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 Ratio 1 คือ อตัราการใชส้ิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

A คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รยีกชาํระเตม็มลูคา่แลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุ

ทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือสทิธิในการรบัหุน้ปันผล 

B คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 

(จ) เม่ือบรษัิทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัรารอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องบรษัิทสาํหรบั

การดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ในช่วงอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ซึง่พิจารณาจาก

งบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิท 

การคาํนวณอตัรารอ้ยละเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ใหค้าํนวณโดยนาํเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผล

การดาํเนินงานในแต่ละรอบระยะบัญชีในแต่ละปี หารด้วยกาํไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการ

ดาํเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่ายออกจรงิดงักลา่วใหร้วมถึงเงินปันผลท่ี

จ่ายระหวา่งกาลในแต่ระยะเวลาบญัชี การเปล่ียนแปลงราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบั

ทนัทีตัง้แตว่นัแรกท่ีผูซื้อ้หุน้สามญัจะไมมี่สทิธิรบัเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XD) 

1. ราคาการใชส้ิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ  ดงันี ้

Price 1= 
PRICE 0 x [MP – (D – R)] 

  MP 

2. อตัราการใชส้ิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ  ดงันี ้

Ratio 1= 
Ratio 0 x MP 

 [MP – (D – R)] 

โดยท่ี Price 1  คือ ราคาการใชส้ิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ ราคาการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัราการใชส้ิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

 MP คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิท 

 D คือ เงินปันผลตอ่หุน้ท่ีจ่ายจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 
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R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายหากนาํกาํไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ใน

อตัรารอ้ยละ 90 มาคาํนวณจากจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีมีสิทธิไดร้บั

เงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อันทาํใหผู้ถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอ์ันพึงได ้โดยท่ี

เหตกุารณน์ัน้ไม่ไดก้าํหนดอยู่ในขอ้ (ก) ถึงขอ้ (จ) ใหผู้อ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิพิจารณาเพ่ือกาํหนดการ

เปล่ียนแปลงราคาการใชส้ิทธิและ/หรืออตัราการใชส้ิทธิใหม่โดยไม่ทาํใหส้ิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ดอ้ยไปกวา่เดิม โดยใหถื้อวา่ผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสดุและแจง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบทนัที หรอืก่อน

วนัท่ีการปรบัสทิธิมีผลบงัคบั  

(ช) การคาํนวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิตามขอ้ (ก) ถงึ (ฉ) เป็นอิสระตอ่กนั และ

จะคาํนวณการเปล่ียนแปลงตามลาํดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุน้

สามัญของบริษัท สาํหรับในกรณีท่ีเหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึน้พรอ้มกันให้คาํนวณการเปล่ียนแปลง

เรียงลาํดบัดงันี ้คือ ขอ้ (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) โดยในแตล่ะลาํดบัครัง้ท่ีคาํนวณการเปล่ียนแปลงใหค้ง

สภาพของราคาการใชส้ทิธิเป็นทศนิยม 3 ตาํแหน่ง และอตัราการใชส้ทิธิเป็นทศนิยม 5 ตาํแหน่ง 

(ซ) การคาํนวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการ

เปล่ียนแปลงซึ่งทาํใหร้าคาการใชส้ิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใชส้ิทธิลดลง  เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ 

ในกรณีท่ีหุน้สามัญท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิ 

(ทศนิยม 5 ตาํแหน่งของอตัราการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง) คาํนวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุน้ ให้

ตดัเศษของหุน้นัน้ทิง้ และหากราคาการใชส้ิทธิหลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตาํแหน่ง) คณูกบัจาํนวน

หุน้สามญัในการแสดงความจาํนงการใชส้ทิธิในรอบนัน้ คาํนวณไดเ้ป็นเศษของบาท ใหต้ดัเศษของบาททิง้ 

(ฌ) ในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าว มีผลทาํให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาตํ่ากว่า 

มลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัทก็ใหใ้ชร้าคาตามมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบรษัิท ส่วนอตัรา

การใชส้ทิธิใหมใ่หใ้ชอ้ตัราการใชส้ทิธิท่ีคาํนวณไดต้ามขอ้ (ก) ถงึ (ฉ) เช่นเดิม 

(ญ) การเปล่ียนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิตามขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ฉ) บริษัทจะดาํเนินการแจง้ผล

การเปล่ียนแปลงดังกล่าว  โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคาํนวณและเหตุผลท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1  ทราบ โดยเปิดเผยสารสนเทศและรายงานต่อตลาด

หลกัทรพัยใ์นทนัทีหรือก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชต้่อการเปล่ียนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิ

ดงักลา่ว  

(ฎ) บริษัทจะไม่ขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  และจะไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใช้

สทิธิเวน้แตจ่ะมีการปรบัสทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 

(ฏ) บริษัทอาจทาํการปรบัราคาการใชส้ิทธิควบคู่กบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ใหม่ทดแทนการ

ปรบัอตัราการใชส้ิทธิก็ได ้ทัง้นี ้หากบริษัทตอ้งออกหุน้รองรบัเพิ่มเติม บริษัทตอ้งย่ืนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ท่ี
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อนมุติัใหอ้อกหุน้รองรบัการปรบัสิทธินัน้อย่างเพียงพอต่อสาํนกังานก.ล.ต. ก่อนการปรบัสิทธิ จึงจะถือว่า

บรษัิทไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้รองรบั 

คาํนิยาม "ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิท" สาํหรบัขอ้ (ข) ขอ้ (ค) และขอ้ (จ) ไดก้าํหนดไวเ้ทา่กบัราคาเฉล่ียถ่วง

นํา้หนกัของหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัย ์7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ (ราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั

เทา่กบัมลูคา่การซือ้ขายหุน้ทัง้หมดของบรษัิทหารดว้ยจาํนวนหุน้ของบรษัิทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมด) และวนัท่ีใชใ้นการ

คาํนวณขึน้อยูก่บัแตล่ะกรณี ดงันี ้ 

1) วนัแรกท่ีผูซื้อ้หุน้สามญัจะไมไ่ดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัออกใหม่ และ/หรือหลกัทรพัยอ์อกใหม่ท่ีมีสทิธิ

แปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญัได ้หรือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญั สาํหรบักรณีท่ีเป็นการเสนอขาย

ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XR)  

2) วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัออกใหม ่และ/หรอืหลกัทรพัยอ์อกใหม่ท่ีมีสทิธิแปลงสภาพ/ เปล่ียนเป็นหุน้

สามญัได ้หรอืใหส้ทิธิในการจองซือ้หุน้สามญั สาํหรบักรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ 

การเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั  

3) วันแรกท่ีผูซื้อ้หุน้สามัญจะไม่ไดร้ับสิทธิท่ีจะไดร้ับเงินปันผล และ/หรือ หุน้สามัญปันผล (วันแรกท่ีตลาด

หลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XD)  

5. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีทีบ่ริษัทไม่สามารถจัดให้มหุี้นสามัญเพือ่รองรับการใช้สทิธิ 

บริษัทจะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อเม่ือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ไดแ้สดงความ

จาํนงการใชส้ิทธิในวนัใชส้ิทธิ และปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด และบริษัทไม่สามารถจัดใหมี้หุน้

สามญัเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดอ้ย่างครบถว้น โดยท่ีบริษัทจะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิขา้งตน้ สามารถคาํนวณไดด้งันี ้

คา่เสียหายตอ่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย = B x (MP – Price 1) 

โดยท่ี  

B  คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีไมส่ามารถจดัใหมี้ และ/หรอืเพิ่มขึน้ไดต้ามอตัราการใชส้ทิธิท่ี 

 เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หน่วย 

MP  คือ   มูลค่าการซือ้ขายหุน้สามัญของบริษัททัง้หมดหารดว้ยจาํนวนหุน้สามัญของบริษัทท่ี

 มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยในวนักาํหนดการใชส้ทิธิ 

Price 1 คือ   ราคาการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดง

 สทิธิท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงแลว้ 
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การชดใชค้่าเสียหายขา้งตน้  บริษัทจะชาํระใหเ้ป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะและจะจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน

ตอบรบั ภายใน 14 วนันบัจากวนัใชส้ทิธิ ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  ตามท่ีอยูท่ี่ปรากฎในใบแจง้ความ

จาํนงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั 

อนึ่ง ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีสญัชาติต่างดา้วใชส้ิทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นหุน้สามญัแต่

ไม่สามารถดาํเนินการไดเ้น่ืองจากอัตราส่วนการถือหุน้ของชาวต่างด้าวในขณะนั้นเกินกว่าจาํนวนท่ีระบุไว้ใน

ขอ้บงัคบัของบริษัท ในกรณีเช่นนี ้บริษัทจะไม่ชดใชค้่าเสียหายหรือดาํเนินการอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ชาวต่างดา้วดงักล่าวและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาวต่างดา้วไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายหรือเรียกรอ้งใหบ้ริษัท

ชดใชใ้ด ๆ ทัง้สิน้ โดยใหถื้อว่าใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายลุง โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีสญัชาติต่าง

ดา้วดงักลา่ว ไมมี่สทิธิเรยีกรอ้งคา่เสียหายใด ๆ ตอ่บรษัิท และบรษัิทจะไมด่าํเนินการชดใชค้า่เสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

6. สถานภาพของผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิทีอ่ยู่ระหว่างการแสดงความจาํนงในการใช้สทิธิ 

ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดแ้สดงความจาํนงในการใชส้ิทธิโดยสมบูรณแ์ลว้นัน้ จนถึงวนั

ก่อนท่ีนายทะเบียนหุน้สามัญของบริษัทไดจ้ดแจ้งช่ือของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นผูถื้อหุน้ในสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทท่ีกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ทกุประการ บรษัิทจะถือวา่สิทธิของ

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว มีสิทธิและสภาพเหมือนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิรายอ่ืนท่ียงัไม่ไดแ้สดงความจาํนง

ในการใชส้ิทธิ และนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุน้สามญัของบริษัทไดจ้ดแจง้รายช่ือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดแ้สดง

ความจาํนงการใชส้ิทธิโดยสมบูรณแ์ลว้นัน้ลงในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้สามัญของบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชยร์บัจด

ทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ทุกประการ บริษัทจะถือว่าสิทธิของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวมีฐานะเป็นผูถื้อหุน้

สามญัของบรษัิทโดยสมบรูณ ์

ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรบัราคาใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัราการใชส้ิทธิในช่วงท่ีบริษัทยงัไม่ไดน้าํหุน้สามญัท่ีเกิดขึน้จาก

การใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  เขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–

W1  ท่ีไดท้าํการใชส้ทิธิแลว้จะไดร้บัการปรบัสทิธิยอ้นหลงั โดยบรษัิทจะดาํเนินการออกหุน้สามญัใหมเ่พิ่มเติมใหแ้ก่ผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  โดยเรว็ท่ีสดุตามจาํนวนท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  สมควรจะไดร้บัหาก

ราคาท่ีไดป้รบัใหม่นัน้มีผลบงัคบัใชโ้ดยหุน้สามญัส่วนเพิ่มอาจไดร้บัชา้กว่าหุน้สามญัท่ีไดร้บัก่อนหนา้นีแ้ลว้ แต่ไม่

เกิน 15 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีมีการปรบัสทิธิ  

7. หุ้นสามัญใหม่ทีเ่กดิจากการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

หุน้สามญัท่ีออกใหมเ่น่ืองจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิจะมีสทิธิและสถานะเทา่เทียมกบัหุน้สามญัเดิมของ

บริษัทซึ่งไดอ้อกก่อนหนา้นีแ้ลว้และเรียกชาํระเต็มมลูค่าทกุประการ ทัง้นี ้นบัแต่วนัท่ีมีการจดแจง้ช่ือผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิทท่ีกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ หากบรษัิท

ไดป้ระกาศวนักาํหนดใหส้ิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชนอ่ื์นใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัท่ีบริษัทไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิทท่ีกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ ผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะไมมี่สทิธิไดร้บัเงินปันผลหรอืผลประโยชนอ่ื์นนัน้ 
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8. การจอง การจาํหน่าย และการจัดสรร 

8.1 วธีิการเสนอขายหลักทรัพย ์

การเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  ครัง้นีไ้มผ่า่นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ละรบัประกนัการจาํหน่าย   

8.2 วธีิการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิ OTO–W1  

การเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Rights Offering) ในอตัราการจดัสรรท่ีหุน้สามญัเดิมจาํนวน 2 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  โดย

บริษัทจะออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1  ใหแ้ก่ผูท่ี้มีรายช่ือปรากฏเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ในวัน

กําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ OTO–W1  (Record Date) ซึ่งคือวันท่ี 22 

พฤศจิกายน 2564 ทัง้นี ้ในการคาํนวณสิทธิท่ีจะไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1   แต่ละรายนัน้ หากเกิด

เศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรรดงักลา่วขา้งตน้ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

8.3 วธีิการส่งมอบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทจะดาํเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1  และบริษัทจะ

ดาํเนินการสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญั  ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ก) กรณีผูถื้อหุน้เดิมไมมี่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บับรษัิทหลกัทรพัยห์รอืศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ 

บรษัิทจะออกและสง่มอบใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามท่ีอยู่ท่ีระบไุวใ้นสมดุทะเบียนผู้

ถือหุน้ของบริษัท โดยจะออกและส่งมอบใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้บัการจดัสรรเป็นเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  เพ่ือใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  สามารถซือ้ขายใบสาํคญัแสดง

สิทธิ OTO–W1 ในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ไดท้นัทีท่ีไดร้บัใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  และตลาด

หลกัทรพัย ์อนญุาตใหใ้บสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  ของบรษัิทสามารถทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

เอม็ เอ ไอ ได ้

ข) กรณีผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บับรษัิทหลกัทรพัยห์รอื ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ 

หากผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่แลว้กบับรษัิทหลกัทรพัย ์บริษัทจะดาํเนินการใหน้ายทะเบียน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ของ สง่มอบใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ท่ีจะซือ้หุน้สามญัจดัสรรใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั ตามจาํนวนท่ีไดร้บัการจดัสรรโดยการโอนเขา้บญัชีหลกัทรพัยผ์่านระบบ

ไรใ้บหุน้ (Scripless System) ผ่านศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์ในกรณีนี ้ผูไ้ดร้บัจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

OTO–W1  สามารถซือ้ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ไดท้นัทีท่ีตลาด

หลกัทรพัยอ์นญุาตใหใ้บสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  ของบรษัิทสามารถทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์
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8.4 รายละเอยีดเกีย่วกับหุ้นสามัญทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับใบสาํคัญแสดงสทิธิ OTO–W1  ทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญ 

จาํนวนหุน้ท่ีรองรบัการใชส้ทิธิ 280,000,000 หุน้ 

มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

ราคาการใชส้ิทธิหุน้ละ 3.00 บาท (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม

 เง่ือนไขการปรบัสทิธิ) 

สทิธิประโยชน ์และเง่ือนไขอ่ืน  -ไมมี่- 

8.5 ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสทิธิ และตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่กดิจากการใช้สทิธิ 

8.5.1 ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายในครัง้นี ้บรษัิทจะย่ืนขอเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ทัง้นี ้

ภายใตเ้ง่ือนไขการปฏิบติัตามประกาศ และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยบริษัทจะดาํเนินการย่ืนเอกสารต่อ

ตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 15 วนั หลงัจากไดท้าํการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 

8.5.2 ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ทิธิ 

 บริษัทจะดาํเนินการย่ืนขออนญุาตนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิ

เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัใชส้ิทธิ

ใน ทัง้นี ้เพ่ือใหหุ้น้สามญัดงักล่าวสามารถทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิม

ของบรษัิท                                                                                                                                                                                                                              

8.6 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ 

(ก) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั โดยให้

ออกใบหุน้ในนามของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1  ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุน้ตาม

จาํนวนท่ีใชส้ทิธิแก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุ

ไวใ้นสมดุทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนัใชส้ิทธิ ในกรณีนีผู้ถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ท่ีจะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัจะไม่สามารถขายหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิ

ในตลาดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอาจจะไดร้บัภายหลงัจากหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิ

ไดร้บัอนญุาติใหเ้ขา้ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ท่ีไดร้บัการจัดสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั แต่

ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ประสงคท่ี์จะฝาก

หุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย ์ซึ่งผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  มี

บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู ่ในกรณีนีศ้นูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะดาํเนินการนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิ

ฝากไวก้บั “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะ



บรษัิท วนัทวูนั คอนแทคส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ 24 

 

บันทึกยอดบัญชีจาํนวนหุ้นสามัญท่ีบริษัทหลักทรัพย์นั้น  ฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัท

หลักทรัพย์นั้น  ก็จะบันทึกยอดบัญชีจาํนวนหุ้นสามัญท่ีบริษัทหลักทรัพย์นั้น  ฝากหุ้นสามัญอยู่ ใน

ขณะเดียวกนับรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจาํนวนหุน้สามญัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–

W1  ท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้ฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้  ท่ีไดร้บัการจดัสรรภายใน 7 วนั

ทาํการ นบัจากวนัใชส้ิทธิ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั จะ

สามารถขายหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้

สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิทาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–

W1  ท่ีใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเลือกใหบ้ริษัทดาํเนินการตามขอ้นี ้ ช่ือของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  

ท่ีไดร้บัการจัดสรรหุน้ จะตอ้งตรงกับช่ือเจา้ของบัญชีซือ้ขายทรพัยท่ี์ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1  

ประสงคท่ี์จะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชีหลกัทรพัยด์งักล่าว มิฉะนัน้แลว้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการ

ออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  ท่ีไดร้บัจดัสรรหุน้ตามขอ้ (ก) แทน 

(ค) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงค์

จะใชบ้ริการของศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์โดยผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1  ประสงคท่ี์จะฝากหุน้

สามญัไวใ้นบญัชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 ในกรณีนี ้ บรษัิทจะดาํเนินการนาํหุน้สามญั

ท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์และศูนยร์บัฝากหลักทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชี

จาํนวนหุน้สามัญ ตามจาํนวนท่ีผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1  ไดร้บัการจัดสรรไวใ้นบัญชีผูอ้อก

หลกัทรพยั ์สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ไดร้บั

การจดัสรรหุน้ภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัครบกาํหนดการใชส้ิทธิ เม่ือผูท่ี้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ตอ้งการ

ขายหุ้น ผู้ท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัท

หลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาํเนินตามท่ีศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละ/หรือ บริษัท

หลกัทรพัยน์ัน้  ๆ กาํหนด ดงันัน้  ในกรณีนี ้ ผูท่ี้ไดร้บัการจดัสรรหุน้จะสามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรใน

ตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาตใหหุ้น้ของบริษัททาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์

และผูท่ี้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ไดด้าํเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแลว้ 

9. การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

9.1 การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิทีม่ไิด้ฝากไว้กับศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้

(1) แบบการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1 ระหวา่งผูโ้อนและผูร้บัโอน 

การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  จะสมบูรณ ์เม่ือผูโ้อนใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ซึ่งเป็นผูท่ี้

สมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิระบช่ืุอเป็นเจา้ของใบสาํคญัแสดงสทิธิในจาํนวนท่ีจะทาํการโอนหรอื

ผูร้บัโอนคนสดุทา้ยโดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถว้นจากผูท่ี้ปรากฎช่ือดงักล่าว (แลว้แต่

กรณี) ไดส้ง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนใหไ้วด้ว้ย 

(2) ผลการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิระหวา่งผูร้บัโอนกบัผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
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การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิจะใชย้ันกับผูอ้อกใบสาํคัญแสดงสิทธิไดก็้ต่อเม่ือนายทะเบียนไดร้บัคาํขอ

ลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  พรอ้มทัง้ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีผูร้บัโอนใบสาํคญัแสดง

สทิธิไดล้งลายมือช่ือเป็นผูร้บัโอนในดา้นหลงัของใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ครบถว้นแลว้ 

(3) ผลของการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิระหวา่งผูร้บัโอนกบับคุคลภายนอก 

การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  จะใชย้นักบับคุคลภายนอกไดก็้ต่อเม่ือนายทะเบียนไดล้งทะเบียน

การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิเรยีบรอ้ยแลว้ 

(4) การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิตอ่นายทะเบียน 

จะตอ้งกระทาํ ณ สาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียนในวนัและเวลาทาํการของนายทะเบียน และจะตอ้งทาํ

ตามแบบและวิธีการท่ีนายทะเบียนกาํหนด โดยนายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รบัคาํขอลงทะเบียนการโอน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยผูข้อ

ลงทะเบียนจะตอ้งสง่มอบใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีลงลายมือช่ือครบถว้นตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 9.1(1) พรอ้ม

ทัง้หลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ียืนยนัถึงความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องการโอนและการรบัโอนใบสาํคญัแสดง

สิทธิตามท่ีนายทะเบียนกาํหนดใหแ้ก่นายทะเบียนดว้ย ซึ่งนายทะเบียนจะลงทะเบียนการโอนใบสาํคญั

แสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิใหแ้ลว้เสร็จภายใน 7 วันทาํการ หลังจากวันท่ีนาย

ทะเบียนไดร้บัคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิพรอ้มทัง้ใบสาํคญัแสดงสิทธิและหลกัฐานอ่ืนๆ 

ท่ีจะตอ้งสง่มอบครบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้ 

9.2 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. ผลกระทบทีม่ีต่อผู้ถอืหุ้น 

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และการออก

หุน้สามญัเพิ่มทนุ เพ่ือรองรบัการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  มีรายละเอียดดงันี ้

10.1. ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) 

หากผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1   มีการใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัครบตามจาํนวนท่ีไดร้บั

สิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้ของบริษัท(Control Dilution) แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บั

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ไม่ใชส้ิทธิแปลงสภาพ และมีผูถื้อหุน้อ่ืนใชส้ิทธิแปลงสภาพครบทัง้จาํนวน จะเกิดผล

กระทบตอ่สทิธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บรษัิทสงูสดุ (Control Dilution) ดงันี ้

=  จาํนวนหุน้รองรบัการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1   

จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้เดิม+จาํนวนหุน้รองรบัการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  

โดยท่ี  จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้เดิม  = 559,999,995 หุน้ 
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=    280,000,000                        

559,999,995 + 280,000,000  

=  รอ้ยละ 33.33 

10.2. ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 

หากผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1 มีการใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัครบตามจาํนวนท่ีไดร้บั

สิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บั ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

OTO–W1 ไม่ใชส้ิทธิแปลงสภาพ และมีผูถื้อหุน้อ่ืนใชส้ิทธิแปลงสภาพครบทัง้จาํนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาด

ของหุน้สงูสดุ ดงันี ้

=  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย ROและ W1 – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย ROและ W1) 

 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

=   7.90 – 3.97 

    7.90 

=   รอ้ยละ 49.79 

โดยท่ีราคาตลาดหลงัการเสนอขาย = [(ราคาตลาด x จาํนวนหุน้ชาํระแลว้) + (ราคาใชส้ิทธิRO x จาํนวน 

หุน้รองรบั RO) + (ราคาใชส้ิทธิOTO-W1xจาํนวนหุน้รองรบั OTO-W1)] / (จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้เดิม + 

จาํนวนหุน้รองรบั RO + จาํนวนหุน้รองรบั OTO-W1) 

=   (7.90x 280,000,000) + (1.00x 280,000,000) + (3.00x 280,000,000) 

 280,000,000 + 280,000,000 + 280,000,000 

 

=  3.97 

หมายเหต ุ:ราคาตลาดเท่ากบั ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของบริษัทยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดต่อกัน 

ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 10/2564 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 (กลา่วคือ ระหวา่งวนัท่ี 2 

สงิหาคม 2564 - 10 สงิหาคม 2564 ) (ขอ้มลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัย)์ ซึง่เทา่กบั 7.90 บาท 

11. ข้อจาํกัดในการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิและหุ้นสามัญทีเ่กดิจากการใช้สทิธิ 

11.1 การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ OTO–W1   

บริษัทไม่มีข้อจาํกัดในการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1  เวน้แต่การโอนท่ีเกิดขึน้ในช่วงปิดสมุดทะเบียน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกัการโอนสิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนักาํหนดการใชส้ิทธิและใบสาํคัญ

แสดงสิทธิจะถกูสั่งพกัการซือ้ขาย (การขึน้เครื่องหมายแสดงการหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนเป็นการชั่วคราว 

(SP) จากตลาดหลกัทรพัยล์่วงหนา้ 2 วันทาํการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหรือระยะเวลาตามท่ีตลาด
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หลกัทรพัยก์าํหนด) (ในกรณีท่ีวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการ

ของบรษัิทหรอืตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้ล่ือนวนัแรกของการเริม่ปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้) อนึ่ง ในกรณีท่ีจะ

มีการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  บริษัทจะใหมี้การปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ

เพ่ือกาํหนดสิทธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุในระยะเวลาไม่เกิน 21 วนั ก่อนวนัประชมุ

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิดว้ย 

11.2 การโอนหุ้นทีเ่กดิจากการใช้สทิธิ 

ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 9 ซึ่งกาํหนดว่า “หุน้ของบรษัิทโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั เวน้แต่การโอนหุน้นัน้เป็นเหตใุหมี้

คนต่างดา้วถือหุน้ในบริษัทเกินกว่ารอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด”  อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวน

สทิธิในการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบับรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวกบัการโอนหุน้ภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธินี ้โดย

ใหถื้อว่าการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทมีผลบงัคบัต่อเง่ือนไขการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธินีน้บัตัง้แต่วนัท่ีไดร้บั

จดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชยเ์ป็นตน้ไป   

12. การแก้ไขเพิม่เตมิข้อกาํหนดสทิธิ 

12.1 การแก้ไขเพิม่เตมิในส่วนทีม่ใิช่สาระสาํคัญหรือทีต่้องดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิในเรื่องท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สาระสาํคัญของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

OTO–W1  หรือเรื่องท่ีเห็นไดว้่าจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  โดยชดัแจง้ หรือในส่วนซึ่งไม่

ทาํใหส้ทิธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  ดอ้ยลง หรอืเพ่ือใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติั หรอืหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด

ในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือคาํสั่งท่ีมี

ผลบงัคบัทั่วไป หรือประกาศ หรือขอ้บงัคบัของสาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง ใหก้ระทาํไดโ้ดยเพียงมีมติจากท่ีประชมุ

ของคณะกรรมการบรษัิท 

12.2 การแก้ไขเพิม่เตมิในส่วนทีเ่ป็นสาระสาํคัญ 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธินอกจากกรณี ขอ้ 12.1 ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากบริษัทท่ีเป็นไปตามมติของ

คณะกรรมการบรษัิทและมติท่ีประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 13.8 หรอืขอ้ 13.10 แลว้แตก่รณี 

12.3 ข้อจาํกัดของการแก้ไขเพิม่เตมิข้อกาํหนดสทิธิ 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสทิธิขา้งตน้  จะตอ้งไมเ่ป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมในเรื่องการขยายอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชส้ิทธิ ราคาใชส้ิทธิ รวมทัง้จะตอ้งไม่เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีขดักบักฎเกณฑใ์ด ๆ ของคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. หรือ ของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้ท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้หรือท่ีจะมี

เพิ่มเติมภายหลงัจากวนัท่ีบรษัิทออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธินี ้เวน้แตบ่รษัิทจะไดร้บัการผอ่นผนั 
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12.4 การดาํเนินการแก้ไขเปลีย่นแปลง 

บรษัิทจะแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทหรือตามมติท่ีประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิ ภายใน 3 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัท่ีมีประชมุเพ่ือลงมติ และบรษัิทจะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยท์ราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมนัน้ ทัง้นี ้

บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยใ์นวนัเดียวกบัท่ีบรษัิท

แจง้สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์

13. การประชุมผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิ OTO–W1  

13.1 การเรียกประชุมผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิ OTO–W1  

บริษัทจะเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1   เพ่ือขอมติในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน 30 

วนั นบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  มีการเสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสทิธิในสว่นท่ีเป็นสาระสาํคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 12.2 

(2)  มีเหตกุารณส์าํคญัซึ่งบรษัิทเห็นว่าอาจกระทบต่อสว่นไดเ้สียของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  อย่าง

เป็นนยัสาํคญัหรอืความสามารถของบรษัิทในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

(3)  มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  รายหนึ่งหรือหลายรายท่ีถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  รวมกนั

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  ท่ียงัมิไดมี้การใชส้ิทธิรอ้งขอใหบ้ริษัท

ดาํเนินการจดัประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  โดยไดท้าํเป็นหนงัสือท่ีระบเุหต ุผลอย่างชดัเจน

ในการขอใหมี้การประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  

ทัง้นี ้บรษัิทจะจดัใหมี้การปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1   เพ่ือกาํหนดสิทธิในการเขา้รว่ม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ในระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดย

จะแจง้ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทราบผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์ ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัปิด

สมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

13.2 ผู้มสีทิธิเข้าร่วมประชุม 

ผูมี้สทิธิเขา้รว่มในการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิแตล่ะครัง้ จะประกอบดว้ยบคุคลตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิและตวัแทนของบรษัิท 

(2)  ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเก่ียวขอ้งกับเรื่องท่ีท่ีประชุมจะพิจารณาซึ่ง

ไดร้บัการรอ้งขอจากบรษัิท และ/หรือ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใหเ้ขา้รว่มประชมุเพ่ือทาํการชีแ้จงและแสดง

ความเหน็ตอ่ท่ีประชมุ 

(3)  บคุคลใด ๆ ท่ีประธานในท่ีประชมุอนญุาตใหเ้ขา้รว่มประชมุในฐานะผูส้งัเกตการณ ์
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13.3 หนังสอืเชญิประชุม 

บรษัิทจะเป็นผูจ้ดัทาํหนงัสือเชิญประชมุและสง่ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1 ทกุรายท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุ

ทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1   ตามขอ้ 13.1 ในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1 โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุอย่างนอ้ยในเรื่อง สถานท่ี วัน เวลา  ผูท่ี้ขอใหเ้รียก

ประชุม และวาระการประชุมกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นผูข้อให้มีการประชุมตามข้อ 13.1(3) และผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีรอ้งขอนัน้มีเอกสารท่ีจะใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1 ไดใ้ชป้ระกอบการพิจารณาเพ่ือ

การลงมติ โดยจะใหบ้ริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในค่าใชจ่้ายของการจัดทาํสาํเนาเพ่ือแนบส่งไปกับหนังสือเชิญประชุม 

และ/หรือ เพ่ือการแจกจ่ายในท่ีประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ กรณีเช่นนี ้บรษัิทมีสิทธิท่ีจะทาํสาํเนาเฉพาะเอกสารท่ี

บริษัทเห็นว่าเก่ียวขอ้งและจาํเป็น และ/หรือ เฉพาะเนือ้ความสาํคญัท่ีบริษัทสรุปจากเอกสารเหล่านัน้เพ่ือใชใ้นการ

ดงักลา่วก็ได ้

13.4 การมอบฉันทะ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชมุ และ/หรือ ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิคราวใด ๆ ก็ได ้โดยการมอบฉันทะนั้นตอ้งทาํเป็นหนังสือตามแบบท่ีบริษัทหรือนายทะเบียน

กาํหนดและไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ทัง้นี ้ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งย่ืน

หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วตอ่ประธานท่ีประชมุหรอืบคุคลท่ีประธานท่ีประชมุมอบหมายก่อนเริม่การประชมุ 

13.5 องคป์ระชุม 

ท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิจะตอ้งมีผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1 และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1  ซึ่งถือใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นจาํนวนรวมกันไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของจาํนวน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1 ท่ียงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิเขา้รว่มประชมุ จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1 เป็นการประชมุครัง้ใหม่ท่ีเล่ือนมาจากการประชมุครัง้ก่อนซึ่ง

ไม่สามารถประชุมไดเ้น่ืองจากไม่ครบองคป์ระชุมตามวรรคก่อน การประชุมครัง้ใหม่นีจ้ะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  และ /หรือ  ผู้ร ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า  5 รายขึ ้นไป จึงจะครบเป็น 

องคป์ระชมุ 

13.6 ประธานทีป่ระชุม 

ใหป้ระธานกรรมการของบริษัทหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัท ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานของท่ี

ประชมุ โดยประธานท่ีประชมุมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นจาํนวนท่ีไมเ่กินใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีตนมีอยูเ่ทา่นัน้ 

13.7 การเลือ่นประชุม 

ในการประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าครัง้ใด หากปรากฏว่าเม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 45 นาที ยังมีผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิเขา้รว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุ ประธานในท่ีประชมุจะตอ้งสั่งเลกิการประชมุ โดย 



บรษัิท วนัทวูนั คอนแทคส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ 30 

 

(1)  ในกรณีท่ีบริษัทเป็นผูเ้รียกประชมุ ใหป้ระธานในท่ีประชมุเล่ือนการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–

W1  ไปประชุมในวัน เวลา และสถานท่ีซึ่งประธานกาํหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายใน

ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนันดัประชมุเดิม นอกจากนี ้เรื่องท่ีพิจารณาและลง

มติในท่ีประชมุครัง้ใหม ่จะตอ้งเป็นเรื่องเดิมท่ีอาจพิจารณาไดโ้ดยชอบในการประชมุครัง้ก่อนเทา่นัน้ 

(2) ในกรณีท่ีผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ OTO–W1  เป็นผู้รอ้งขอให้เรียกประชุม หรือเป็นการเรียกประชุม

เน่ืองจากการประชมุในครัง้ก่อนขาดองคป์ระชมุ จะไมมี่การประชมุใหมต่ามกาํหนดไวใ้นขอ้ (1) 

ทัง้นี ้หนงัสือเชิญประชมุสาํหรบัการประชมุครัง้ใหมท่ี่จะจดัขึน้จะสง่ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามรายช่ือและท่ีอยู่

ซึ่งเคยไดจ้ดัสง่หนงัสือเชิญประชมุในครัง้ก่อนทกุราย ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 วนัก่อนวนันดัประชมุครัง้ใหม่โดย

บรษัิทมีสทิธิท่ีจะไมส่ง่เอกสารประกอบการประชมุซํา้กบัท่ีไดเ้คยสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้ก่อน 

13.8 มตทิีป่ระชุม 

มติของท่ีประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–

W1  ทัง้หมดของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง และ

ใหม้ตินัน้มีผลผกูพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  ทกุราย ไมว่า่จะไดเ้ขา้รว่มประชมุหรอืไมก็่ตาม 

ผูท่ี้มีสทิธิออกเสียงขา้งตน้  หมายถงึผูท่ี้ไมมี่ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นเรื่องท่ีท่ีประชมุจะพิจารณาลงมติ 

13.9 รายงานการประชุม 

บริษัทจะจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยให ้ประธานท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ เป็นผูล้งนามรบัรองรายงานการ

ประชมุ ทัง้นี ้ใหจ้ดัเก็บรายงานการประชมุไวท่ี้สาํนกังานใหญ่ของบรษัิท 

รายงานการประชุมดงักล่าวซึ่งลงนามโดยประธานท่ีประชุมในแต่ละครัง้ใหถื้อว่าถูกตอ้งและผูกพนัผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิ OTO–W1  ทกุรายไม่ว่าจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่ก็ตาม ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิรอ้งขอ 

บรษัิทจะตอ้งจดัสง่รายงานการประชมุใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  รายท่ีรอ้งขอดว้ย โดยผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสทิธิ OTO–W1  ดงักลา่วจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัการจดัสง่รายงานการประชมุนัน้ ๆ 

13.10 มตเิป็นหนังสอืแทนการประชุม 

ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1 เพ่ือลงมติไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามท่ีกาํหนดไวใ้น

ขอ้กาํหนดสิทธิ บรษัิทอาจขอใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1 ทาํความตกลงกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรแทนการ

ประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1  เพ่ือลงมติในเรื่องดงักลา่วได ้แต่มติดงักลา่วจะตอ้งมีผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิ OTO–W1 ซึ่งถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ OTO–W1 เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

OTO–W1 ท่ียงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิทัง้หมดลงลายมือช่ือใหค้วามเห็นชอบไวเ้ป็นหลกัฐานในหนงัสือฉบบัเดียวกนัหรือหลาย

ฉบบัก็ได ้และสง่มอบใหป้ระธานกรรมการบรษัิทหรอืบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายเป็นผูเ้ก็บรกัษาไว ้



บรษัิท วนัทวูนั คอนแทคส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ 31 

 

การลงมติตามวิธีการท่ีกาํหนดในขอ้ 13.10 นี ้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเพิกถอนมติ

ท่ีส่งมาไดเ้วน้แต่จะไดร้ับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท และมติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ OTO–W1  ทกุราย ไมว่า่จะไดล้งลายมือช่ือใหค้วามเหน็ชอบในมติดงักลา่วหรอืไมก็่ตาม 

13.11 ค่าใช้จ่าย 

บรษัิทจะเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายตามสมควรทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

14. ผลบังคับข้อกาํหนดสทิธิและกฎหมายทีใ่ช้บังคับ 

ขอ้กาํหนดสิทธิฉบบันีจ้ะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใชส้ิทธิโดยขอ้กาํหนดสิทธินีจ้ะใช้

บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย หากมีขอ้ความใด ๆ ในขอ้กาํหนดสิทธินีข้ดัแยง้กบักฎหมายหรือประกาศใด ๆ ท่ี

มีผลใชบ้ังคับตามกฎหมายกับใบสาํคัญแสดงสิทธิใหใ้ช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิแทนขอ้ความของขอ้กาํหนดสิทธิเฉพาะในสว่นท่ีขดัแยง้กนันัน้ สว่นขอ้กาํหนดสิทธิอ่ืนยงัคงมีผล

ใชบ้งัคบัโดยสมบรูณต์ามกฎหมาย 

ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส ์จาํกัด (มหาชน) 
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