
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบริษัท คร้ังที ่1 (PJW-W1) 
ทีจ่ัดสรรใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิของบริษัท 

 

จ ำนวนไมเ่กิน 191,359,982 หนว่ย อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 3 ปี 
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุได ้1 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 3.00 บำท  

 
 
 
 

 
ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
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ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและ 
ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

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

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของบริษัท ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 ("ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ" หรือ "PJW-W1") ออกโดยบริษัท ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิ”) และจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญัเดิมของบริษัท ตำมมติที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่  
24 มิถนุำยน 2564 

  ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะได้รบัสิทธิตำมที่ได้ก ำหนดไวใ้นข้อก ำหนดสิทธิ  โดยบริษัทและผู้ถือใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิจะต้องผูกพันตำมขอ้ก ำหนดสิทธิทุกประกำร และให้ถือว่ำผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิไดร้บัทรำบและเขำ้ใจ
ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในข้อก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแล้ว  ทั้งนี  ้ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีกำรเก็บรกัษำส ำเนำ
ขอ้ก ำหนดสิทธิไว  ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิและ
สญัญำตำ่งๆ ไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ค าจ ากดัความ 

ค ำและขอ้ควำมตำ่งๆ ทีใ่ชอ้ยูใ่นขอ้ก ำหนดสทิธิใหม้ีควำมหมำยดงัตอ่ไปนี ้

ข้อก าหนดสิทธิ หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ และ  
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ปัญจวฒันำพลำสติก 
จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (PJW-W1) (รวมถึงที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

บริษัท หรือ ผู้ออกใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

หมำยถึง บรษัิท ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) 

ใบส าคัญแสดงสทิธิ  หมำยถึง ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ปัญจวัฒนำพลำสติก 
จ ำกัด  (มหำชน) ครั้งที่  1 (PJW-W1) ซึ่งมี รำยละเอียดตำมที่ ระบุไว  ้

ในขอ้ก ำหนดสทิธินี ้

ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ  หมำยถึง ใบที่ออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อใช้
แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ปัญจวฒันำพลำสติก 
จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (PJW-W1) 

ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิ  หมำยถึง ผูท้รงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทที่ถูกต้อง  
ตำมกฎหมำย และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ 
หุน้สำมญัของบรษัิท 

วันท าการ หมำยถึง วันที่ธนำคำรพำณิชยเ์ปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร  ซึ่งไม่ใช่ 
วนัเสำรห์รือวนัอำทิตย์ หรือวนัอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศ 
ใหเ้ป็นวนัหยดุของธนำคำรพำณิชย ์
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ประกาศ ทจ. 34/2551 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ.34/2551 เรือ่ง กำรขออนญุำต
และกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ท่ีออกใหม ่และ
หุ้นที่ ออกใหม่ เพื่ อรองรับใบส ำคัญแสดงสิท ธิลงวันที่  15 ธันวำคม  
พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ส านักงาน ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรัพย ์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ หมำยถึง บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งขอ้มูลทำงทะเบียนซึ่งบนัทึกรำยละเอียดเก่ียวกับ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ เช่น ช่ือและที่อยู่ของ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรโอน กำรจ ำน ำ กำรอำยดั กำรออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ใบใหม่ ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย์ หรือประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 

สิทธิในใบส าคัญแสดงสทิธิ หมำยถึง สิทธิทั้งปวงในใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยใต้ข้อก ำหนดสิทธินี ้และ /หรือ
ภำยใตก้ฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) อนัรวมถึง (แต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ) สิทธิใน
กำรเข้ำร่วมประชุมและสิท ธิในกำรลงคะแนนเสียงในกำรประชุม  
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสทิธิ  

บริษัทจะออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ที่จะซือ้หุน้สำมัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (PJW-W1) จ ำนวนไม่เกิน 
191,359,982 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญัเดิมของบรษัิท โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสทิธิดงัตอ่ไปนี  ้

1.1. ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ชื่อและที่อยูข่องผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  บรษัิท ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั  
แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพฯ 10150 
โทร : 0-2415-1894 
โทรสำร : 0-2415-0951 

ประเภทและชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ  ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท 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 (มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท) คิดเป็น
รอ้ยละ 33.33 ของจ ำนวนหุ้นที่จ  ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  
ซึ่งมีจ ำนวน 574,079,945 หุ้น ณ วันที่  24 มิถุนำยน 2564 (วันที่ 
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2564 มีมติอนุมัติกำรออกและ
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ครัง้ที่ 1 (PJW-
W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตำมสดัสว่นกำรถือหุน้) 

วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ วนัท่ี 19 กรกฎำคม 2564 

วันใช้สิทธิ วนัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัได ้ตำมที่
ก ำหนดไวใ้นขอ้ 1.2.1 

วันใช้สิทธิคร้ังแรก วนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 1 ปี ซึ่งตรงกบัวนัที่ 18 กรกฎำคม 
2565 

วันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย และวันครบก าหนด
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  

วนัท่ี 18 กรกฎำคม 2567 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หนว่ยละ 0 บำท (ศนูยบ์ำท) 

วิธีการเสนอขาย จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญัเดิมของบริษัทในอตัรำส่วน 3 หุน้สำมัญ
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทไดก้ ำหนดวนัก ำหนด
รำยช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้
(Reord Date) ในวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2564 

ในกำรค ำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรำยที่จะได้รับกำรจัดสรร
ใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว หำกมีเศษของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ที่ไม่เต็มจ ำนวน 1 หน่วย จำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษใบส ำคญัแสดง
สิทธิส่วนที่เหลือทิง้ทั้งจ ำนวน ทั้งนี ้ภำยหลังกำรค ำนวณสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้นที่จะได้รบักำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษ
ใบส ำคัญแสดงสิท ธิที่ เหลือจำกกำรจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะ
ด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ ำนวนดังกล่ำว  
ซึ่งจะท ำใหค้งเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนเท่ำที่จัดสรรใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้เดิม 

อัตราการใช้สิทธิ  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน
ของบริษัทจ ำนวน 1 หุ้น เวน้แต่จะมีกำรปรบัสิทธิตำมเง่ือนไขกำร 
ปรบัสทิธิ 
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ราคาการใช้สิทธิ  รำคำกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทเท่ำกบั 3.00 บำทต่อ
หุน้ เวน้แตจ่ะมีกำรปรบัรำคำใชส้ทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิ แตท่ัง้นี ้
ในกรณีที่มีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิต่อหน่วย ภำยหลังกำรปรับสิทธิดังกล่ำว จะไม่ต ่ำกว่ำ 
มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบรษัิท ณ วนัใชส้ทิธิที่เก่ียวขอ้ง 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทได  ้
ครัง้แรกในวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 1 ปี ซึ่งหำกวนัดงักลำ่ว
ตรงกับวันหยุดท ำกำรของธนำคำรพำณิชย ์ให้เลื่อนเป็นวันท ำกำร
สดุทำ้ยก่อนวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสทิธิมีอำยคุรบ 1 ปี 

ส ำหรับ ระยะเวลำกำรใช้สิท ธิตั้งแต่ค รั้งที่  2 เป็นต้น ไป  ผู้ ถื อ 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทได้ 
ในทุกวนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดือนพฤษภำคม และเดือนพฤศจิกำยน 
ของแตล่ะปีปฏิทิน ตลอดอำยทุี่เหลอืของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ส ำหรบักำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยใหต้รงกบัวนัครบก ำหนดอำยุใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ซึ่งหำกวันดังกล่ำวตรงกับวันหยุดท ำกำรของธนำคำร
พำณิชย์ ให้เลื่อนเป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนวันครบก ำหนดอำยุ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัของ
บ ริษั ท จะต้อ งแจ้งค วำมจ ำน งในกำรใช้สิ ท ธิ  ระหว่ำ ง เวลำ  
9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนวนั 
ใชส้ทิธิแตล่ะครัง้จนครบอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ส ำหรบักำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยก ำหนดใหม้ีระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยเทำ่กบั 15 วนั ก่อนวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ  บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิ เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) ภำยในระยะเวลำ
ประมำณ 30 วนั หลงัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  

บริษัทจะน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) 
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ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น เนื่องจำกเป็นกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
ตำมสดัสว่น ดงันัน้จึงไมม่ีผลกระทบตอ่สทิธิของผูถื้อหุน้ อยำ่งไรก็ตำม 
หำกมีกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้ครบถว้นตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิโดยบคุคลอื่น
ที่ไมใ่ช่ผูถื้อหุน้เดิมทัง้จ ำนวนจะมีผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้เดิมดงันี ้

1.  ด้ำน กำรลดลงของสัด ส่ วนก ำรถื อหุ้น  (Control Dilution) 
ผลกระทบที่มีต่อผูถื้อหุน้ในดำ้นกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้
เทำ่กบัรอ้ยละ 25.00 

2.  ดำ้นกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) ผลกระทบที่มีต่อผูถื้อ
หุน้ในดำ้นกำรลดลงของรำคำหุน้เทำ่กบัรอ้ยละ 7.80 ค ำนวณจำก
รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั ยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรติดต่อกันก่อน
วันที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  3/2564 เมื่อวันที่  
8 พฤษภำคม 2564 มีมติอนุมัติกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญ
แสดงสทิธิ ซึง่เทำ่กบั 4.36 บำทตอ่หุน้ (“รำคำตลำด”)  

3.  ด้ ำน ก ำ รลด ล งขอ งส่ ว น แบ่ งผลก ำ ไร  (Earning Dilution) 
ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นในด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร
เทำ่กบัรอ้ยละ 25.00 

รำยละเอียดกำรค ำนวณ ผลกระทบต่ อผู้ ถื อหุ้น  แสดงไว้ใน 
เอกสำรแนบ 1 ของขอ้ก ำหนดสทิธิฉบบันี ้

เงือ่นไขอื่นๆ ให้คณะกรรมกำรบริษัท  และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัท
มอบหมำย และ/หรือ กรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรก ำหนด
หลกัเกณฑ  ์เง่ือนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ของใบส ำคญัแสดงสิทธินี ้
กำรเขำ้เจรจำ ตกลง ลงนำมในเอกสำร และสญัญำต่ำงๆที่เก่ียวขอ้ง 
รวมทัง้ด ำเนินกำรตำ่งๆที่จ ำเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัใบส ำคญั
แสดงสิทธิและกำรออกเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี ้  
ซึ่งรวมถึงกำรน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิและหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใช้
สิท ธิตำมใบส ำคัญ แสดงสิท ธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ทั้งนี  ้บริษัทจะไม่
ขยำยอำยุใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่แกไ้ขเปลี่ยนแปลงรำคำและอตัรำ
กำรใชส้ทิธิ เวน้แตจ่ะเป็นกำรปรบัตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิ 
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1.2. การใช้สิทธิและเงือ่นไขการใชส้ิทธิ 

1.2.1. วันใชส้ิทธิ (Exercise Date) 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทไดค้รัง้แรกในวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสทิธิมีอำยุ
ครบ 1 ปี ซึ่งหำกวนัดงักล่ำวตรงกับวนัหยุดท ำกำรของธนำคำรพำณิชย ์ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนวนัที่
ใบส ำคญัแสดงสทิธิมีอำยคุรบ 1 ปี 

ส ำหรบัระยะเวลำกำรใช้สิทธิตั้งแต่ครัง้ที่ 2 เป็นต้นไป ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้สิทธิซือ้ 
หุน้สำมัญของบริษัทไดใ้นทุกวันท ำกำรสดุทำ้ยของเดือนพฤษภำคม และเดือนพฤศจิกำยน ของแต่ละปีปฏิทิน 
ตลอดอำยทุี่เหลอืของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ส ำหรบักำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยใหต้รงกบัวนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งหำกวนัดงักลำ่วตรงกบั
วนัหยดุท ำกำรของธนำคำรพำณิชย ์ใหเ้ลือ่นเป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนวนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ และ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะพน้สภำพจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในวนัถดัไปนบัจำกวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย  

วนัใชส้ิทธิครัง้แรก คือ 18 กรกฎำคม 2565 และวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย คือ 18 กรกฎำคม 2567 ในกรณีที่ 
วันใช้สิทธิดังกล่ำวซึ่งหำกวันดังกล่ำวตรงกับวันหยุดท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิมำเป็น 

วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัท่ีก ำหนดใหเ้ป็นวนัใชส้ทิธินัน้ๆ 

1.2.2. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัของบริษัท จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำร 
ใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท ตำมสถำนท่ีติดตอ่และวิธีกำรในกำรใชส้ทิธิที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.5 ของขอ้ก ำหนดสทิธิ 
ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร ก่อนวนัใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ 
“ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ”) ยกเวน้กำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยก ำหนดใหม้ีระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “ระยะเวลำกำรแจ้ง 
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย”)  

ทัง้นี ้บริษัทจะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีกำรใชส้ิทธิครัง้
สดุทำ้ย จะมีกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 21 วนั ก่อนวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย (วนัครบก ำหนด
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ) และตลำดหลักทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้เครื่องหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) ล่วงหน้ำ  
2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุ
ท ำกำรของตลำดหลกัทรพัยใ์หเ้ลื่อนวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้) โดยใบส ำคญัแสดงสทิธิจะถกูหำ้ม
กำรซือ้ขำยจนถึงวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย 

กำรแจ้งข่ำวเก่ียวกับกำรใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ วันใช้สิทธิ และระยะเวลำกำรแจ้ง  
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ บรษัิทจะแจง้รำยละเอียดดงักลำ่วอย่ำงนอ้ย 5 วนัท ำกำร ก่อนวนัแรกของระยะเวลำแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ในระบบเผยแพรข่อ้มูลของตลำดหลกัทรพัย์ ส ำหรบัวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย 
นอกจำกกำรแจง้ข่ำวในระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัยด์งักลำ่วขำ้งตน้แลว้ บริษัทจะด ำเนินกำรใหน้ำย
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิส่งจดหมำยลงทะเบียนแจง้ข่ำวดงักล่ำวใหก้ับผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมรำยช่ือ  
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ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ภำยใน 5 วนัท ำ
กำร นบัจำกวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

1.2.3. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ 

(ก) วิธีการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

กำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิของบรษัิทในครัง้นีไ้มผ่ำ่นผูจ้ดัจ ำหนำ่ยและรบัประกนักำรจ ำหนำ่ย แตเ่ป็น
กำรจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ซึ่งมีรำยช่ือปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 1 กรกฏำคม 2564 โดยไม่คิด
มลูค่ำ ในอตัรำส่วนหุน้สำมญัเดิม 3 หุน้ ต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษใหต้ดัเศษดงักลำ่วทิง้ทัง้
จ ำนวน 

(ข) วันและวิธีการจองซือ้ และการช าระเงนิค่าจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ณ วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ำ  ผูถื้อ
หุน้เดิมของบรษัิท จะไดร้บัใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจดัสรร โดยไมม่ีกำรจองซือ้  

(ค) วิธีการส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บรษัิทด ำเนินกำรใหศ้นูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์เป็นนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และบริษัทจะด ำเนินกำร
สง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่มีรำยช่ือปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2564 
ดงัรำยละเอียดดงันี ้ 

(1) ในกรณีที่ผูไ้ดร้บัจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขำยกับบริษัทหลกัทรพัย ์บริษัทจะออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิและมอบหมำยใหศู้นยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิตำม
จ ำนวนที่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรร ทำงไปรษณียล์งทะเบียน ตำมช่ือและที่อยูท่ี่ระบุใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่  1 กรกฎำคม 2564 ภำยใน 15 วันท ำกำร นับจำก 
วนัที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผูไ้ดร้บัจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถขำย
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บัจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกวำ่จะไดร้บัใบส ำคญัแสดงสทิธิแลว้ 

(2) ในกรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะ  
ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิและมอบหมำยใหศ้นูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์สง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิตำม
จ ำนวนที่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจัดสรร โดยกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้บญัชีซือ้ขำย
หลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรตำมที่ปรำกฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ  
วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2564 โดยระบบกำรซือ้ขำยแบบไรใ้บหุน้ ในกรณีนีผู้ไ้ดร้บัจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สิท ธิจะสำมำรถขำยใบส ำคัญ แสดงสิท ธิที่ ได้รับจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่  
ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ใบส ำคัญแสดงสิท ธิของบริษัทสำมำรถท ำกำรซื ้อขำยใน  
ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ได ้
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1.2.4. นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสทิธิ 

บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย”์) 
ชัน้ 14 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท:์ 0-2009-9999 
โทรสำร: 0-2009-9991 
E-mail: SETContactCenter@set.or.th 
Website: https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html  

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิมีหนำ้ที่ตำมสญัญำแตง่ตัง้นำยทะเบียนท่ีจะตอ้งจดัท ำและเก็บรกัษำสมดุ
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไว ้จนกวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมดจะมีกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้รองรบัของบรษัิท หรือ
จนกว่ำจะครบก ำหนดอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี)  รวมทั้งจะรบัผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียน 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย  ช่ือและนำมสกุล สัญชำติและที่อยู่ของ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ และรำยละเอียดอื่นๆ ที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะก ำหนด ในกรณีขอ้มลูไมต่รงกนั จะถือวำ่
ขอ้มูลที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ดังนัน้  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
มีหนำ้ที่ในกำรแจง้ขอเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบนัทึกสมุดทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิตอ่นำยทะเบียนโดยตรง 

บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว
ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วผำ่นทำงระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย์
โดยเร็ว และแจง้ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั รวมทัง้บริษัทจะด ำเนินกำรจัดส่งกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว
ใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

1.2.5. สถานทีต่ิดต่อและวิธีการในการใช้สิทธิ 

(1) สถำนท่ีติดตอ่ในกำรใชส้ทิธิ 

บรษัิทปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั 
แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพฯ 10150 
โทร : 0-2415-1894 
โทรสำร : 0-2415-0951 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ  บริษัทจะแจ้งรำยละเอียด
ใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบผำ่นระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัยต์อ่ไป 

(2) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถติดต่อขอรบัแบบแสดงควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทได้ ณ สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลำ 
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แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ หรือระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  
ครัง้สดุทำ้ย (แลว้แตก่รณี) ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.2  

ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสทิธิอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งกำร
ใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอให้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน  
ใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด โดยยื่นตอ่บรษัิทหลกัทรพัย ์(“Broker”) ของตน 
และ Broker จะด ำเนินกำรแจง้กบัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิส ำหรบั
น ำไปใชเ้ป็นหลกัฐำน ประกอบกำรซือ้หุน้ท่ีจะยื่นกบับรษัิท เพื่อด ำเนินกำรใชส้ทิธิตอ่ไป 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้ง
ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตอ้งปฏิบตัิให้
ถูกตอ้งตำมขอ้บังคับหรือกฎหมำยต่ำงๆ  ที่ใช้บังคับเก่ียวกับกำรใช้สิทธิจองซือ้หุน้สำมัญดว้ย  
โดยด ำเนินกำรและสง่เอกสำรดงัตอ่ไปนี ้ใหแ้ก่บรษัิท ตำมสถำนท่ีติดตอ่ในกำรใชส้ทิธิขำ้งตน้ 

(2.1) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญที่ ไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้ง ชัดเจน และ
ครบถว้นแลว้ทกุรำยกำร พรอ้มลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

(2.2) ใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ลงลำยมือช่ือผู้โอนด้ำนหลัง หรือ  
ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด ซึ่งมีจ ำนวนหน่วยของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิมำกกว่ำหรือเท่ำกบัจ ำนวนที่ระบใุนแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สำมญั 

(2.3)  หนงัสือมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นมำรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิใบใหม่ ส  ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
ที่ยงัมิไดใ้ชส้ิทธิ (ส  ำหรบัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งไดม้ีกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิเพียงบำงสว่นท่ีมีอยู)่  

(2.4)  ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้  
หุน้สำมัญให้แก่บริษัท โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ  
จะต้องช ำระเป็นเช็ค  แคชเชียรเ์ช็ค (หรือที่ เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) ดร๊ำฟท์ โดยเช็ค 
แคชเชียรเ์ช็ค ดรำ๊ฟท ์นัน้ๆ จะตอ้งลงวนัที่ในวนัใชส้ทิธิแต่ละครัง้ และสำมำรถเรยีกเก็บได้
จำกส ำนกังำนหกับญัชีในกรุงเทพมหำนครภำยใน ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัจำกวนัใชส้ทิธิใน
แตล่ะครัง้เทำ่นัน้ โดยขีดครอ่มสั่งจ่ำย “บญัชีจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ บรษัิทปัญจวฒันำพลำสติก 
จ ำกดั (มหำชน)” เลขที่บญัชี 565-1-00928-8 ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั ธนำคำร กสกิร
ไทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำ ถนนพระรำมที่ 2 สมทุรสำคร พรอ้มทัง้เขียนช่ือ นำมสกลุ ท่ีอยู ่
และหมำยเลขโทรศพัทท์ี่สำมำรถติดตอ่ไดไ้วด้ำ้นหลงั 

ทั้งนี  ้กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทสำมำรถเรียกเก็บเงิน
จ ำนวนดงักล่ำวไดแ้ลว้เท่ำนัน้ หำกเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ที่มิไดเ้กิดจำกบริษัท  
ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชส้ิทธิดงักลำ่ว และบริษัทตกลง
ใหถื้อเป็นกำรยกเลิกกำรขอใช้สิทธิในครัง้นัน้  แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นกำรตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้ 
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หุน้สำมญัในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นกำรยกเลิกกำรใชส้ิทธิในครัง้สดุทำ้ย ใหถื้อว่ำหมดสิทธิ 
ที่จะซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วอีกตอ่ไป 

(2.5) หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธิ 

(ก)  บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย : ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  พรอ้มรบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 

(ข)  บุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย : ส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือส ำเนำใบต่ำงดำ้ว 
พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

(ค)  นิติบคุคลในประเทศ : ส ำเนำหนงัสือรบัรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชยท์ี่ออก
ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันใช้สิทธิ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผูม้ีอ  ำนำจ 

ลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี)  พรอ้มแนบ
เอกสำรหลกัฐำน ตำม (ก) หรอื (ข) (แลว้แตก่รณี) ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคล
ดงักลำ่ว 

(ง)  นิติบุคคลต่ำงประเทศ  : ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตั้งบริษัท  (Certificate of 
Incorporation) หรอืหนงัสอืแสดงควำมเป็นนิติบคุคล (Affidavit) ที่ออกโดยเจำ้หนำ้ที่
ของนิติบคุคลนัน้ หรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบคุคลนัน้มีภมูิล  ำเนำ ซึ่งรบัรองถึง
ช่ือของนิติบุคคล ช่ือผู้มีอ  ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งส  ำนักงำนใหญ่ และ
อ ำนำจหรอืเง่ือนไขในกำรลงลำยมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั
ใช้สิทธิในแต่ละครัง้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผู้มีอ  ำนำจลงนำมของ 
นิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำน
ตำม (ก) หรือ (ข) ไดแ้ก่ ส  ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือ
ส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผู้มีอ  ำนำจลงนำมของ 
นิติบคุคลดงักลำ่ว พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ส ำเนำเอกสำรประกอบที่ลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บักำรรบัรอง
ลำยมือช่ือโดยเจำ้หนำ้ที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ  ำนำจในประเทศที่
เอกสำรดงักลำ่วไดจ้ดัท ำหรอืรบัรองควำมถกูตอ้ง ท ำกำรรบัรองลำยมือช่ือของผูจ้ดัท ำ
หรือผูใ้หค้  ำรบัรองควำมถกูตอ้งของเอกสำร และใหเ้จำ้หนำ้ที่ของสถำนทูตไทยหรือ
กงสุลไทยในประเทศที่ เอกสำรได้จัดท ำหรือรบัรองควำมถูกต้อง ท ำกำรรับรอง 
ลำยมือช่ือและตรำประทับของเจ้ำหนำ้ที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ได้
ด  ำเนินกำรขำ้งตน้ ซึง่ตอ้งมีอำยไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ 

(2.6)  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัจะเป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้่ำยทำง
ภำษีและ/หรืออำกรแสตมป์ทัง้หมด (ถำ้มี) ตำมบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎำกรว่ำดว้ย
หมวดอำกรแสตมป์ หรอืขอ้บงัคบั หรอืกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง หรอืบงัคบัใชใ้นกำรใชส้ิทธิ
ซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ถำ้มี) 
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(3)  จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้  โดย
อตัรำกำรใชส้ทิธิเทำ่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยตอ่หนึง่หุน้สำมญั เวน้แตจ่ะมีกำรปรบัสทิธิ 

(4)  จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกเมื่อมีกำรใช้สิทธิ  จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่ง 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดช้ ำระตำมที่กล่ำวขำ้งตน้  หำรดว้ยรำคำกำรใชส้ิทธิในขณะที่มีกำรใช้
สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
คณูดว้ยอตัรำกำรใชส้ิทธิ หำกมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธิแลว้ ท ำใหม้ี
เศษเหลืออยูจ่ำกกำรค ำนวณดงักลำ่ว บรษัิทจะไม่น ำเศษดงักลำ่วมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงิน 
ที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวคืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน  
ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่ำ่กรณีใดๆ  

ในกรณีที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ  
อตัรำกำรใชส้ิทธิตำมที่ระบใุนเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมญัที่จะไดร้บัจำก
กำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

(5)  กำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิ จะไมม่ีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งท ำ
ใหร้ำคำกำรใชส้ิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิใหม่ลดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ และ
จะใชร้ำคำกำรใชส้ิทธิใหม่หลงักำรเปลี่ยนแปลง  (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คณูกบัจ ำนวนหุน้สำมญั 
(จ ำนวนหุน้สำมญัค ำนวณไดจ้ำกอตัรำกำรใชส้ิทธิใหม่ คณูกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่แสดง
ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิ ซึ่งเมื่อค ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้ออกมำเป็นเศษหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) 
สว่นในกรณีที่กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิดงักล่ำวมีผลท ำใหร้ำคำกำรใชส้ิทธิใหม่มีรำคำ  
ซึ่งต ่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษัท ก็ใหใ้ชมู้ลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษัท
เป็นรำคำกำรใชส้ทิธิใหม่ เวน้แตก่ฎหมำยก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอื่น 

(6)  หำกบรษัิทไดร้บัหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิไมค่รบตำมจ ำนวนที่
ระบุไวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุน้สำมัญ  หรือบริษัทตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมที่ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ กรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญันัน้ ไมค่รบถว้น
หรอืไม่ถกูตอ้ง หรอืปิดอำกรแสตมป์ (ถำ้มี) ไม่ครบถว้นถกูตอ้งตำมขอ้บงัคบั หรือกฎหมำยต่ำงๆ   
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตอ้งท ำกำรแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเง่ือนไข ภำยในระยะเวลำแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ๆ มิฉะนัน้แลว้บรษัิทจะถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้
นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชส้ิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ไดร้บั และใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือ 
ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน  14 
วนันบัจำกวนัใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ เวน้แต่กำรใชส้ิทธิครัง้นัน้จะ
เป็นกำรใช้สิทธิครัง้สุดทำ้ยให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินัน้ๆ  สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ 
บรษัิทจะไมร่บัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยอื่นใดไมว่ำ่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ช ำระจ ำนวนเงินในกำรใชส้ิทธิไมค่รบถว้น บริษัทสงวนสทิธิที่จะ
ด ำเนินกำร ประกำรใดประกำรหนึง่ตอ่ไปนี ้ตำมที่บรษัิทเห็นสมควร 
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(ก) ถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลง โดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ หรอื 

(ข) ถือวำ่จ ำนวนหุน้สำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเทำ่กบัจ ำนวนที่พงึจะไดร้บัตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้
สทิธิ ซึง่บรษัิทไดร้บัช ำระไวจ้รงิตำมรำคำกำรใชส้ทิธิในขณะนัน้ หรอื 

(ค) ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่
ประสงคจ์ะใช้สิทธิใหค้รบถว้นภำยในระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิในครัง้นัน้  
หำกบรษัิทไม่ไดร้บัเงินครบตำมจ ำนวนกำรใชส้ิทธิภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะถือว่ำ
กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ  

ในกรณีที่เป็นกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย บรษัิทจะด ำเนินกำรตำมขอ้ (ข) เทำ่นัน้  

ในกรณี ตำมข้อ  (ก ) และ (ค) บริษั ทจะคืน เงินที่ ได้รับ ไว้และใบส ำคัญ แสดงสิท ธิหรือ 
ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งบรษัิทถือว่ำไม่มีกำรใชส้ิทธิดงักลำ่วใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีกำรค ำนวณ
ดอกเบีย้ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ทัง้นี  ้ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำวยงัมีผลใช้ได้
ตอ่ไปจนถึงวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย หรอื 

ในกรณีตำมขอ้ (ข) บริษัทจะสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีเหลอื (ในกรณีนี ้บริษัทถือวำ่มีกำร
ใช้สิทธิเพียงบำงส่วน) หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ ที่มีจ ำนวนเท่ำกับหน่วยของใบส ำคัญ  
แสดงสทิธิที่เหลอื พรอ้มเงินสว่นท่ีเหลอื (ถำ้มี) ในกรณีที่บรษัิทถือวำ่มีกำรใชส้ทิธิเพียงบำงสว่นคืน
ใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใชส้ิทธิในแต่ละ
ครัง้ โดยจะไมม่ีกำรค ำนวณดอกเบีย้ไม่วำ่ในกรณีใดๆ อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสทิธิสว่นท่ียงัไม่
มีกำรใชส้ทิธิดงักลำ่วยงัมีผลใชต้อ่ไปจนถึงวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บรษัิทไมส่ำมำรถคืนเงินสว่นที่ไมไ่ดใ้ชส้ิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดภ้ำยใน
ระยะเวลำ 14 วนั นบัจำกวนัก ำหนดใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไดร้บัดอกเบีย้
ในอตัรำรอ้ยละ 1.50 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนส่วนที่ไม่ไดใ้ช้สิทธินับจำกวันที่พน้ก ำหนด  
14 วนัดงักลำ่ว จนถึงวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดร้บัคืนเงินในสว่นท่ีไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ 

อย่ำงไรก็ตำม หำกบริษัทด ำเนินกำรคืนเงิน หรือส่งเช็คซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผู้ถือ  

ใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดร้บัเงินสว่นท่ีไมไ่ดใ้ชส้ทิธิคืนแลว้โดยชอบ 
และไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไปได ้

(7)  เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมัญ   
ไดป้ฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั กลำ่วคือไดส้ง่มอบทัง้ใบส ำคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ  
พรอ้มหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธิ และช ำระเงินคำ่จองซือ้หุน้สำมญัถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ์ 
ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้  
เวน้แตจ่ะไดร้บัควำมยินยอมเป็นหนงัสอืจำกบรษัิท 
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(8)  เมื่อพน้ก ำหนดวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบตัิตำมเง่ือนไข
ของกำรใชส้ทิธิที่ก ำหนดไวอ้ยำ่งครบถว้น ใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภำพลง โดยไม่มี
กำรใชส้ิทธิ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชส้ิทธิไม่ไดอ้ีก โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่ว 
ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ด ำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยหรือ
คำ่ชดเชยที่เกิดขึน้จำกกำรดงักลำ่วทัง้สิน้  

(9) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ สง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนหน่วยมำกกว่ำจ ำนวน
หน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ  บริษัทจะส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่มีจ ำนวนหน่วยของ 
ใบส ำคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว หำกใบส ำคญัแสดงสทิธิ
นัน้อยูใ่นระบบใบหุน้ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใชส้ทิธินัน้ๆ และจะท ำ
กำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิใบเก่ำ 

(10)  บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแลว้ของบรษัิท ต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวน
หุน้สำมญัที่ออกใหมส่  ำหรบักำรใชส้ทิธิในแต่ละครัง้ภำยใน 14 วนันบัตัง้แตว่นัใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ 
และบริษัทไดร้บัช ำระค่ำหุน้ครบตำมจ ำนวนที่มีกำรใชส้ิทธิแลว้  นอกจำกนี ้บริษัทจะด ำเนินกำร 
จดทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้ำเป็นผูถื้อหุ้นสำมัญของบริษัท  ในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้  

(11)  ในกรณีที่หุ้นสำมัญที่ส  ำรองไว้เพื่อรองรบักำรใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ  บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้
คำ่เสียหำยที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิได้ อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทจะ
ไม่ชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิได ้ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิเป็นบุคคลต่ำงด้ำวหรือมิใช่สัญชำติไทย และไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เนื่องจำกกำร  
ถกูจ ำกดัสิทธิตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบริษัท ถึงแมว้่ำจะมีหุน้สำมญัเพียงพอ 
ก็ตำม 

(12)  ใหค้ณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และ/หรือกรรมกำร
ผูจ้ัดกำร เป็นผูพ้ิจำรณำขอ้ก ำหนดเง่ือนไขอื่นและรำยละเอียดอื่นๆ  หรือเหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่
ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชส้ิทธิทัง้ดำ้นรำคำ และอัตรำกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรค ำนวณที่
เหมำะสม เมื่อมีเหตกุำรณต์ำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่
เก่ียวขอ้งก ำหนด ทัง้นี ้หำกมีกรณีที่จ  ำเป็นตอ้งขอมติจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมกำรบริษัท
จะน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตำมกฎระเบียบตอ่ไป 

1.2.6. การออกและส่งมอบหุ้นสามญัออกใหม ่

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สำมญั สำมำรถเลือกใหบ้ริษัท
ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ไดจ้ำก
กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ออกใบหุ้นในช่ือของผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ซึ่ง 
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะสง่มอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียน
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ภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ ในกรณีนีผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ
อำจไม่สำมำรถขำยหุน้ที่ไดจ้ำกกำรใช้สิทธิจนกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอำจไดร้บัภำยหลงัจำกที่หุน้
สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิทไดร้บัอนมุตัิใหเ้ขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย  ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

(2) กรณีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใช้
บริกำรของศูนย์รบัฝำกหลักทรพัย์ โดยจะฝำกหุ้นไวใ้นบัญชีของบริษัทหลักทรพัย์ที่ตนเองมี 
บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู ่ซึง่ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดใ้ชส้ทิธิจองซือ้หุน้สำมญั จะตอ้ง
ตรงกบัช่ือของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดใ้ชส้ิทธิประสงคจ์ะฝำกหุน้ไว้
ในบญัชีของบรษัิทหลกัทรพัยด์งักลำ่วเทำ่นัน้ มิฉะนัน้แลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรออก
ใบหุน้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ ตำมขอ้ (1) แทน 

ทัง้นี ้ในกรณีนีบ้รษัิทจะด ำเนินกำรน ำหุน้จำกกำรใชส้ิทธิฝำกไวก้บั “บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุน้ท่ีบรษัิท
หลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรพัยน์ัน้จะบนัทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุน้ที่  
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฝำกไว ้และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน  
7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิ ในกรณีนีผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บัจดัสรรหุน้จะ
สำมำรถขำยหุ้นที่ ได้จำกกำรใช้สิท ธิในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม  เอ  ไอ  (mai) ได้ทันทีที่ 
ตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำตใหหุ้น้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ 
(mai) 

(3) กรณีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ไมป่ระสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แตป่ระสงคใ์ชบ้รกิำร
ของศูนย์รบัฝำกหลักทรพัย์ โดยประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 
เลขที่ 600 เพื่อขำ้พเจำ้ ในกรณีนี ้บรษัิทจะด ำเนินกำรน ำหุน้ที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิฝำกไวก้ับศนูย์
รบัฝำกหลักทรพัย์ และศูนย์รับฝำกหลักทรพัย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้น  ตำมจ ำนวนที่ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์มำชิกเลขที่  600 และออก
หลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำก
วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ เมื่อผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตอ้งกำรขำยหุน้ ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรร
หุน้ตอ้งถอนหุน้ออกจำกบญัชี 600 ดงักลำ่ว โดยตอ้งติดตอ่ผำ่นบริษัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอำจจะ
มีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินตำมที่ศูนย์รบัฝำกหลักทรพัย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรพัย์นั้นๆ 
ก ำหนด  ดังนั้น ในกรณีนี ้ ผู้ที่ ได้รับกำรจัดสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรใน  
ตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นของบริษัทท ำกำรซื ้อขำยได้ใน  
ตลำดหลกัทรพัย  ์และผูท้ี่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้ไดด้  ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำกบัญชี 600 ดงักล่ำว
แลว้ 

2. การชดใชค้่าเสียหาย กรณีทีบ่ริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุน้สามัญเพื่อรองรับการใช้สทิธิ 

หุน้สำมญัที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถเขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) ไดภ้ำยหลงัจำกที่บรษัิทด ำเนินกำรจดทะเบียนหุน้สำมญัใหมด่งักลำ่วตอ่ตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ โดยบรษัิท
จะด ำเนินกำรยื่นขออนญุำตน ำหุน้สำมญัที่ออกใหมจ่ำกกำรใชส้ทิธิแปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสทิธิเขำ้จดทะเบียนเป็น
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หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลำดหลกัทรพัยโ์ดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วนันบัจำกวนัใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ ทัง้นีเ้พื่อใหหุ้น้สำมญั
ดงักล่ำว สำมำรถท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ  (mai) ไดเ้ช่นเดียวกับหุน้สำมญัเดิมของบริษัท ในกรณี
บริษัทไม่สำมำรถจัดใหม้ีหุน้สำมญัเพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียดดงันี ้

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

โดยคำ่เสยีหำยที่บรษัิทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิขำ้งตน้ สำมำรถค ำนวณไดด้งันี ้

 

 

โดยที ่ B   คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มี  และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ ตำมอัตรำกำรใช้สิทธิ
เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

 MP  คือ รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท ซึง่ค  ำนวณจำกมลูคำ่กำรซือ้ขำยหุน้สำมญัของ
บริษัททัง้หมด หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบรษัิทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัย ์
เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวนัใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ 

 EP  คือ  รำคำกำรใชส้ทิธิ หรอืรำคำกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เปลีย่นแปลงแลว้ 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษัท” เนื่องจำกหุน้สำมัญไม่มีกำรซือ้ขำยในวนั 
ใชส้ทิธิ บรษัิทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

2.2. การชดใชค้่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะช าระให้เป็นเชค็ขดีคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะและจะจัดสง่ทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวนัใช้สทิธิในแตล่ะคร้ัง โดยไม่มีดอกเบีย้  

ทัง้นี ้หำกบริษัทไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้นดังกล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิไดภ้ำยในก ำหนดเวลำ
ดงักล่ำว บริษัทจะช ำระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิในอตัรำรอ้ยละ  1.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกค่ำเสียหำย 
นบัจำกวนัที่พน้ก ำหนดระยะเวลำ 14 วนัดงักล่ำว จนถึงวนัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินคืนแลว้  อย่ำงไรก็ดีไม่ว่ำ 
ในกรณีใดๆ หำกไดม้ีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำเสียหำยดงักล่ำวทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงควำม
จ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัคืนเงินค่ำเสียหำยแลว้โดยชอบ  และ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้หรอืคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 

อนึ่ง ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชำติไทยที่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสำมัญ  แต่ไม่สำมำรถจองซือ้ได้
เนื่องจำกอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของบุคคลที่มิใช่สญัชำติไทยในขณะนัน้เกินกว่ำที่ก ำหนดในขอ้บงัคับของบริษัท  ในกรณี
เช่นนี  ้บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย  หรือ ด ำเนินกำรอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชำติไทย  และ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชำติไทยไมม่ีสิทธิเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย หรอืเรยีกรอ้งใหบ้รษัิทชดใชใ้ดๆ ทัง้สิน้ อยำ่งไรก็ดี 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมีผลใชต้่อไปจนถึงวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย  หำก ณ วนัใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่

ค่าเสียหายต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย   =   B x [MP – EP] 
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มิใช่สญัชำติไทยยงัไม่สำมำรถใชส้ิทธิได้ เนื่องจำกอตัรำสว่นกำรถือหุน้ของบุคคลที่มิใช่สญัชำติไทยในขณะนัน้เกินกว่ำ
จ ำนวนที่ระบุไวใ้นขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้สำมญั ใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่มิใช่สญัชำติไทยดงักล่ำว ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำย 
ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

3. เงือ่นไขการปรับสิทธิ 

 บริษัทจะไม่ขยำยอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิ และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิ เว้นแต่ เกิด
เหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์นึ่งดงัต่อไปนี  ้ทัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อรกัษำผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ไมใ่หน้อ้ยไปกวำ่เดิม  

(ก) เมื่อมีกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบรษัิท อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ 

ซึง่กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีเมื่อมลูค่ำที่ตรำไวม้ีผลใชบ้งัคบั
ตำมที่เผยแพรผ่ำ่นระบบเผยแพรข่อ้มลูสือ่อิเลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

(1) รำคำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 
 
 

(2) อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 

 
 

โดยที:่  Price 1  คือ  รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Price 0 คือ  รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 Ratio 1  คือ  อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Ratio 0  คือ  อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 Par 1  คือ  มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Par 0  คือ  มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

(ข) เมื่อบริษัทไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด  
ในรำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่ค ำนวณไดต้ ่ำกว่ำรอ้ยละ  90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้
สำมญัของบรษัิท"  

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมัญจะ
ไมไ่ดร้บัสทิธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณี

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

 

Ratio 1  =  Ratio 0 x [Par 0] 
 [Par 1] 
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ที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ 
ออกใหม่ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป  และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคล 
ในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี  

“รำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทัง้สิน้ที่บรษัิทจะไดร้บัจำกกำรเสนอ
ขำยหุน้สำมัญ หักดว้ยค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมัญที่ออกใหม่นัน้  หำรดว้ย
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหมท่ัง้หมด  

“รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท” ก ำหนดไวเ้ทำ่กบัมลูคำ่กำรซือ้ขำยหุน้สำมญัของบรษัิททัง้หมด 
หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหวำ่ง
ระยะเวลำ 7 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำรซือ้ขำยของตลำดหลกัทรพัย)์ ติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ  

 “วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่ 
(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  (Rights 
Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่  ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรอืกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

ในกรณีที่ไมส่ำมำรถหำ “รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท” เนื่องจำกหุน้สำมญัไมม่ีกำรซือ้ขำยใน
ช่วงเวลำดงักลำ่ว บรษัิทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

อนึง่ ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหมพ่รอ้มกนัมำกกวำ่ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใตเ้ง่ือนไขที่ตอ้ง
จองซือ้ดว้ยกนัใหใ้ชจ้ ำนวนหุน้และรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สำมญั  
ที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดงักล่ำวไม่อยู่ภำยใตเ้ง่ือนไขที่จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ ำเฉพำะ
จ ำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ  90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท”  
มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 

(1) รำคำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 
 
 

(2) อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 
 
 

โดยที:่ Price 1  คือ  รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Price 0 คือ  รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 Ratio 1 คือ  อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

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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 Ratio 0 คือ  อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 MP คือ  รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท 

A คือ  จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รยีกช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้
เพื่อสทิธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัทีอ่อกใหม ่กรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
และ/หรือวันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่  กรณีเสนอขำย 
หุน้สำมัญใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุน้สำมัญใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

B  คือ  จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่ทัง้กำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ /หรือเสนอขำย
ใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรอืเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

BY  คือ  จ ำนวนเงินที่ไดร้บัหักดว้ยค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวขอ้ง  (ถ้ำมี) จำกกำรออกและเสนอขำย 
หุน้สำมัญที่ออกใหม่ ทัง้กำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรอืเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคล 
ในวงจ ำกัด โดยที่หลกัทรพัยน์ัน้ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภำพ /เปลี่ยนเป็นหุน้สำมัญ หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้
สำมัญ (เช่นหุน้กู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญั) โดยที่รำคำสุทธิต่อหุน้ของหุน้
สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิดังกล่ำวต ่ำกว่ำรอ้ยละ  90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุน้สำมัญของ
บรษัิท” 

กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัไมไ่ด้
รบัสิทธิกำรจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหมใ่ดๆ ขำ้งตน้ท่ีใหส้ทิธิที่จะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญั หรอืให้
สิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะ
แปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญั หรอืใหส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญั กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชน
ทั่วไป และ/หรอืกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

“รำคำสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรบักำรใชส้ทิธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินท่ีบรษัิทจะไดร้บั
จำกกำรขำยหลกัทรพัยท์ี่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมัญ หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมัญ 
หกัดว้ยคำ่ใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรพัยน์ัน้ รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บัจำกกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็น
หุน้สำมญั หรอืใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญันัน้ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหมเ่พื่อรองรบักำรใชส้ทิธิ
นัน้ 

“รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษัท” มลูค่ำกำรซือ้ขำยหุน้สำมญัของบริษัททัง้หมดหำรดว้ยจ ำนวน
หุน้สำมัญของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่ำงระยะเวลำ  
7 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำรซือ้ขำยของตลำดหลกัทรพัย)์ ติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ  

 “วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสทิธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหม่
ใดๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมัญส ำหรบักรณีที่เป็น 
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กำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใดๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะ
แปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมัญ หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรอืกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

(1) รำคำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 
 
 

(2) อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 
 

โดยที:่  Price 1  คือ  รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Price 0  คือ  รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 Ratio 1  คือ  อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Ratio 0  คือ  อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 MP  คือ  รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท 

A  คือ  จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รยีกช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้
เพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภำพ /เปลี่ยนเป็น 
หุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญักรณีเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ 
วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรพัย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/
เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัหรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญักรณีเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชน
ทั่วไป และ/หรอืกรณีเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

B  คือ  จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิของหลกัทรพัยใ์ดๆที่ใหส้ิทธิที่จะ
แปลงสภำพ /เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ  หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญส ำหรับกำร 
เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไปและ /หรือ  
เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

BY  คือ  จ ำนวนเงินท่ีไดร้บัหกัดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยที่เก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) จำกกำรออกหลกัทรพัยใ์ดๆที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัส ำหรบั
กำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ 
เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด รวมกับเงินที่จะไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพ /
เปลีย่นเป็นหุน้สำมญั หรอืใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั 

  

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) เมื่อบรษัิทจ่ำยปันผลทัง้หมดหรอืบำงสว่นเป็นหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท  

กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่
มีสทิธิรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD) 

(1) รำคำกำรใชส้ิทธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 
 

 

(2) อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 
 
 

โดยที:่  Price 1  คือ  รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Price 0  คือ  รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 Ratio 1  คือ  อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Ratio 0  คือ  อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 A  คือ  จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้  ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ 
หุน้สำมญัเพื่อก ำหนดสทิธิในกำรรบัหุน้สำมญัปันผล 

 B  คือ  จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 

(จ) เมื่อบรษัิทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำรอ้ยละ 80 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบรษัิทหลงั
หกัภำษีเงินได ้ส ำหรบักำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ในระหวำ่งอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่
มีสทิธิรบัเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD) 

อัตรำร้อยละของเงิน ปันผลที่ จ่ำยให้กับผู้ถือหุ้นค ำนวณ โดยน ำเงิน ปันผลที่ จ่ ำยออกจริงจำก  
ผลกำรด ำเนินงำนในแตล่ะรอบระยะเวลำบญัชีไมว่ำ่จะจ่ำยจำกก ำไรสทุธิหรอืก ำไรสะสม หำรดว้ยก ำไรสทุธิ
ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบรษัิทหลงัหกัภำษีเงินไดข้องผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะบญัชีปีเดียวกนั  

วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ  หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมัญจะไม่ได้รบัสิทธิในเงินปันผล  (วันแรกที่ตลำด
หลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD) 
  

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

 
 

   Ratio 1   =   Ratio 0 x [A + B] 
                                 A  
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(1) รำคำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 
 
 

(2) อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 

 

โดยที:่  Price 1 คือ  รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Price 0  คือ  รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 Ratio 1  คือ  อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Ratio 0  คือ  อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 MP  คือ  รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท 

 D  คือ  เงินปันผลตอ่หุน้ท่ีจ่ำยแก่ผูถื้อหุน้ 

 R  คือ  เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยหำกน ำก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทหลังหัก  
ภำษีเงินไดใ้นอตัรำรอ้ยละ 80 มำค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่มีสิทธิไดร้บัเงินปัน
ผล 

“รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษัท” มลูค่ำกำรซือ้ขำยหุน้สำมญัของบริษัททัง้หมดหำรดว้ยจ ำนวน
หุน้สำมัญของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่ำงระยะเวลำ  
7 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำรซือ้ขำยของตลำดหลกัทรพัย)์ ติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ  

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อันท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้โดย ที่
เหตกุำรณใ์ดๆนัน้ไมไ่ดก้ ำหนดอยูใ่นขอ้ (ก) – (จ) 

บริษัทจะพิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและ /หรืออตัรำกำรใชส้ิทธิใหม่ (หรือปรบั
จ ำนวนหนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนอตัรำกำรใชส้ทิธิ) อยำ่งเป็นธรรม โดยไมท่ ำใหส้ิทธิของผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิดอ้ยไปกว่ำเดิม ทัง้นีใ้หถื้อว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นที่สุด โดยบริษัทจะแจ้งตลำดหลกัทรพัย ์
ใหท้รำบทนัทีหรืออย่ำงชำ้ก่อน 9.00 น. ของวนัที่รำคำและอตัรำใชส้ิทธิใหม่มีผลใชบ้ังคับ  รวมทัง้แจง้ให้
ส  ำนกังำน ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัที่มีเหตใุหต้อ้งด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงกำรใชส้ิทธิ หรอืผล
กำรพิจำรณำเป็นท่ีสดุ พรอ้มทัง้ปิดประกำศขอ้ก ำหนดสิทธิที่ไดร้บักำรแกไ้ข ณ ที่ท ำกำรส ำนกังำนใหญ่ของ
บรษัิท 

  

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

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

ส ำหรบัในกรณีที่เหตกุำรณต์ำ่งๆ เกิดขึน้พรอ้มกนัใหค้  ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเรยีงล ำดบัดงันีค้ือ ขอ้ (ก) → 

(จ) → (ง) → (ข) → (ค) → (ฉ) โดยในแต่ละล ำดับครัง้ที่ค  ำนวณกำรเปลี่ยนแปลง ใหค้งสภำพของ
รำคำกำรใชส้ทิธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหนง่ และอตัรำกำรใชส้ทิธิเป็นทศนิยม 5 ต ำแหนง่ 

กำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ และอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ฉ) จะไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงซึ่งท ำใหร้ำคำ
กำรใชส้ทิธิใหม่สงูขึน้และอตัรำกำรใชส้ิทธิใหมล่ดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ ในกรณีที่หุน้สำมญัที่เกิดจำก
กำรใช้สิทธิตำมจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิของกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้  (ทศนิยม  
5 ต ำแหน่งของอตัรำกำรใชส้ิทธิใหม่หลงักำรเปลี่ยนแปลง) ค ำนวณออกมำเป็นเศษของหุน้ ใหต้ดัเศษของ
หุน้นัน้ทิง้ และหำกรำคำกำรใชส้ทิธิหลงักำรเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหนง่) คณูกบัจ ำนวนหุน้สำมญั ใน
กำรแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิในรอบนัน้ค ำนวณไดเ้ป็นเศษของบำท ใหต้ดัเศษของบำททิง้ 

ในกรณีที่รำคำกำรใชส้ิทธิใหม่ที่ไดจ้ำกกำรค ำนวณมีค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมัญของบริษัท  
ใหถื้อวำ่รำคำกำรใชส้ทิธิใหมเ่ทำ่กบัมลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้ของบรษัิท เวน้แตก่ฎหมำยก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอื่น 
และยงัใชอ้ตัรำกำรใชส้ทิธิตำมที่ก ำหนดในขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ฉ) ต่อไป แลว้แต่กรณี โดยบริษัทจะไม่มีกำรปรบั
อตัรำกำรใชส้ทิธิเพื่อชดเชยกำรท่ีบรษัิทไมส่ำมำรถปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิตำมสตูรกำรค ำนวณดงักลำ่ว  

ทัง้นี ้บรษัิทจะด ำเนินกำรแจง้ผลกำรเปลีย่นแปลง โดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและเหตผุลที่ตอ้งมี
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบโดยเร็ว หลังจำกที่มีผลบังคับใช้ต่อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิ ผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มูลของตลำดหลกัทรพัยโ์ดยไม่
ชกัชำ้ อย่ำงนอ้ยก่อนเวลำ 9.00 น (เวลำกรุงเทพฯ). ของวนัที่อตัรำและรำคำใชส้ิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงไป 
มีผลบงัคบัใช ้พรอ้มทัง้ปิดประกำศขอ้ก ำหนดสทิธิที่ไดร้บักำรแกไ้ข ณ ที่ท ำกำรส ำนกังำนใหญ่ของบรษัิท 

(ซ) บรษัิทอำจท ำกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิควบคูก่บักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใหม่ทดแทนกำรปรบัอตัรำกำร
ใหส้ทิธิก็ได ้ 

(ฌ) บรษัิทจะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิและจะไมแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงรำคำและอตัรำกำรใชส้ทิธิ เวน้แต่จะ
มีกำรปรบัสทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิ 

4. สถานภาพของผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิที่อยูร่ะหว่างการแสดงความจ านงการใช้สิทธิ 

สถำนะของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิไดแ้สดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิและ  
วันก่อนวันที่นำยทะเบียนหุ้นสำมัญของบริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว เป็นผู้ถือหุ้นใน 

สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิท และกระทรวงพำณิชยจ์ะรบัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ อนัเนื่องมำจำกกำรใชส้ิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ  จะมีสถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ   
และนบัแต่วนัท่ีนำยทะเบียนหุน้สำมญัของบรษัิทไดจ้ดแจง้รำยช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท  และกระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียน 
เพิ่มทุนช ำระแลว้อนัเนื่องมำจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิขำ้งตน้แลว้  บริษัทจะถือว่ำสิทธิของผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิมีฐำนะเป็นผูถื้อหุน้สำมญัออกใหมข่องบรษัิทตำมจ ำนวนที่เก่ียวขอ้งโดยสมบรูณ์ 
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ในกรณีที่บรษัิทมีกำรปรบัรำคำใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ทิธิในช่วงที่บรษัิทยงัไม่ไดน้  ำหุน้สำมญัที่เกิดขึน้จำก
กำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิเขำ้จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย  ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดท้  ำกำรใชส้ทิธิแลว้จะ
ไดร้บักำรปรบัสทิธิยอ้นหลงั โดยบรษัิทจะด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัใหมเ่พิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุ
ตำมจ ำนวนท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสมควรจะไดร้บัหำกรำคำที่ไดป้รบัใหม่นัน้ มีผลบงัคบัใช ้โดยหุน้สำมญัสว่นเพิ่มอำจ
ไดร้บัชำ้กวำ่หุน้สำมญัที่ไดร้บัก่อนหนำ้นีแ้ลว้ แตไ่มเ่กิน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีมีกำรปรบัสทิธิ 

5. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

สิทธิของหุน้สำมญัที่ออกตำมกำรใชส้ิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้ จะมีสิทธิและสภำพเหมือน 
หุน้สำมญัเดิมของบรษัิทที่ออกไปก่อนหนำ้นีแ้ลว้ รวมทัง้สทิธิในกำรรบัเงินปันผลหรอืประโยชนอ์ื่นใดที่บริษัทใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ 
ทัง้นีน้บัแต่วนัที่นำยทะเบียนหุน้สำมญัของบริษัท ไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อ  
หุน้สำมญัของบริษัท และกระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้ หำกบริษัทไดป้ระกำศวนัก ำหนดใหส้ิทธิใน 
เงินปันผล หรือผลประโยชนอ์ื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัท่ีบริษัทไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้นีเ้ป็นผูถื้อหุน้
ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิทท่ีกระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วจะไมม่ี
สทิธิไดร้บัเงินปันผลหรอืผลประโยชนอ์ื่นนัน้ 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ลักษณะส าคัญของหุ้น 

จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท 

ไม่ เกิน  191,359,982 หุ้น  คิด เป็นร้อยละ  100 ของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัท และคิดเป็นรอ้ยละ 33.33 ของจ ำนวน
หุ้นที่จ  ำหน่ำยได้แลว้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจ ำนวน 
574,079,945 หุ้น ณ วันที่ 24 มิถุนำยน 2564 (วันที่ 
ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 มีมติอนมุตัิกำร
ออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญ
ของบริษัท ครัง้ที่ 1 (PJW-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บรษัิทตำมสดัสว่นกำรถือหุน้) 

มลูคำ่ที่ตรำไว ้ หุน้ละ 0.50 บำท 

รำคำกำรใชส้ทิธิ 3.00 บำทต่อหุน้ เวน้แต่จะมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิ
ซึง่เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิ 

เนื่องจำกหุน้สำมัญของบริษัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ดังนัน้หุน้สำมัญ 
ที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิจะสำมำรถเขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 
ไดภ้ำยหลงัจำกที่บรษัิทด ำเนินกำรจดทะเบียนหุน้สำมญัใหมด่งักลำ่วต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ โดยบรษัิทจะด ำเนินกำรยื่น
ขออนญุำตน ำหุน้สำมญัที่ออกใหม่จำกกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนต่อตลำดหลกัทรพัยโ์ดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วนันบัจำกวนัใชส้ิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นีเ้พื่อใหหุ้น้สำมญัดงักลำ่วสำมำรถ 
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ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ไดเ้ช่นเดียวกับหุน้สำมัญเดิมของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะเสนอขำย 

หุน้สำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ใ้หแ้ลว้เสรจ็ตำมอำยขุองใบส ำคญัแสดง
สิท ธิ  และในกรณี ที่ บ ริ ษั ทมี หุ้น สำมัญ ที่ ออกใหม่ เพื่ อ รองรับกำรใช้สิท ธิต ำม ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิที่ ออก  
ในครัง้นี ้เหลือจำกกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย บริษัทจะน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจำรณำตอ่ไปตำมล ำดบั โดยใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

7. ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิและข้อจ ากัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ 

7.1. ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 

7.1.1. บริษัทไม่มีขอ้จ ำกัดในกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  เวน้แต่เป็นกำรโอนในช่วงเวลำที่มีกำรปิด 
สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมขอ้ 7.1.3 

7.1.2. กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัย ์ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
และหนว่ยงำนอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.1.3. นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักกำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นระยะเวลำ 21 วนั ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อ
ก ำหนดสิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในฐำนะ  
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือ 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย ทั้งนีถ้้ำวันปิดสมุดทะเบียน 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิวนัแรกไมต่รงกบัวนัท ำกำรใหเ้ลือ่นเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้ 

7.2. ข้อจ ากัดการโอนหุ้นสามัญ 

 ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 10 ระบุว่ำ “หุน้ของบริษัทใหโ้อนกันไดโ้ดยเสรี และหุน้ที่ถือโดยคนต่ำงดำ้วในขณะใด
ขณะหนึง่ตอ้งมีจ ำนวนรวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหนำ่ยไดท้ัง้หมด กำรโอนหุน้รำยใดที่จะท ำใหอ้ตัรำสว่น
กำรถือหุน้ของคนตำ่งดำ้วของบรษัิทเกินอตัรำสว่นขำ้งตน้ บรษัิทมีสทิธิปฏิเสธกำรโอนหุน้ของบรษัิทรำยนัน้ได”้ 

7.3. ข้อจ ากัดการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 

7.3.1. บริษัทจะไม่ออกหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูใ้ชส้ิทธิที่มิใช่สญัชำติไทย ในกรณีที่กำรออกหุน้ดงักลำ่วท ำให้
สัดส่วนกำรถือหุ้นของคนที่ ไม่ ใช่สัญชำติ ไทยมี เกินกว่ำร้อยละ 49.00 ของจ ำนวนหุ้น 
ที่จ ำหนำ่ยไดท้ัง้หมด ตำมที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบรษัิท 

7.3.2. หำกขอ้จ ำกดัในเรื่องสดัสว่นกำรถือหุน้ของบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยในบริษัท ท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทยที่ไดด้  ำเนินกำรใชส้ิทธิตำมวิธีกำรใชส้ิทธิ  ไม่สำมำรถใชส้ิทธิไดต้ำม
จ ำนวนที่ระบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิทัง้หมด บรษัิทจะคืนใบส ำคญัแสดงสทิธิและเงิน
ตำมรำคำใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ ไม่ใช่
สญัชำติไทยดงักลำ่วทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 45 วนั นบัจำกวนัใชส้ทิธิในครัง้นัน้ๆ  
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ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย ไม่สำมำรถใช้สิทธิตำม 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุน้รองรบัของบรษัิทได ้อนัเนื่องมำจำกขอ้จ ำกดัในเรือ่งสดัสว่นกำรถือ
หุน้ดงักลำ่วขำ้งตน้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว ยงัคงสำมำรถที่จะด ำเนินกำรใชส้ิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในส่วนที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิต่อไปได้ โดยใหด้  ำเนินกำรใชส้ิทธิตำมวิธีกำรใชส้ิทธิ 
ในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้ตอ่ๆไป จนถึงวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย ตรำบเทำ่ที่
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่มีผลขดัต่อขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 10 ในเรื่องกำรถือหุน้สำมัญโดย 

คนตำ่งดำ้ว (รวมทัง้สดัสว่นท่ีอำจมีกำรแกไ้ขในขอ้บงัคบัของบรษัิทในอนำคต) 

ทัง้นี ้หำกในวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วไมส่ำมำรถใชส้ทิธิไดเ้นื่องจำก
ขอ้จ ำกัดเรื่องสดัส่วนกำรถือครองหุน้ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ มิใช่สญัชำติไทย ใหถื้อว่ำ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วหมดอำยลุง 

7.3.3. ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทยจะไม่ไดร้บักำรชดเชยไม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบริ ษัท  
ในกรณีที่ไมส่ำมำรถใชส้ทิธิไดโ้ดยมสีำเหตมุำจำกขอ้จ ำกดัเรือ่งสดัสว่นกำรถือครองหุน้ของคนตำ่ง
ดำ้วตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท ดงัมีรำยละเอียดตำมขอ้ 7.3.1 

8. ที่มาของการก าหนดราคาหลักทรัพยท์ี่เสนอขาย 

ไมม่ีกำรก ำหนดรำคำของใบส ำคญัแสดงสทิธิ PJW-W1 เนื่องจำกเป็นกำรออกโดยไมค่ิดมลูคำ่ 

9. การแก้ไขเพิ่มเติมและเงือ่นไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

9.1. การแก้ไขในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญหรือที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สำระส ำคญัของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
หรือเรื่องที่เห็นได้ว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ท ำให้สิทธิของผู้ถือ  
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง กฎ ระเบียบ หรอืขอ้บงัคบั หรือค ำสั่งที่มีผลบงัคบัทั่วไป หรอืประกำศ หรือ
ขอ้บงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ/หรือ ตลำดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง ใหบ้ริษัท
กระท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยหลงัจำกที่ ไดด้  ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ 
ทัง้นี ้กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิจะตอ้งไม่เป็นกำรขยำยอำยใุบส ำคญั หรอืกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอือตัรำกำร
ใชส้ทิธิ ยกเวน้กำรปรบัสทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธินี ้ 

9.2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีอื่น 

กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสทิธินอกจำกกรณีตำมขอ้ 9.1 ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกบรษัิทและมติที่ประชุม
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 10.8  

9.3. การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิดงักลำ่วในขอ้ 9.1 หรอื 9.2 ผ่ำน
ทำงระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัยโ์ดยเรว็ หลงัจำกที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสทิธิ และจะจดัสง่ขอ้ก ำหนด
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สทิธิที่แกไ้ขเปลีย่นแปลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเมื่อไดร้บักำรรอ้งขอ ภำยใน 15 วนันบัจำกวนัท่ีไดร้บักำรรอ้งขอเป็น
หนงัสอืจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถแจง้ควำมประสงคท์ี่จะขอรบัขอ้ก ำหนดสทิธิที่ได้
แกไ้ขเพิ่มเติมต่อบริษัทได ้นอกจำกนี ้บริษัทจะจัดสง่ขอ้ก ำหนดสิทธิที่เปลี่ยนแปลงดงักลำ่วใหแ้ก่นำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิ ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย ์ภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสทิธิ 

9.4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ขัดกฎหมาย 

ทัง้นี ้กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใดๆ ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้ก ำหนดแห่งประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 34/2551 เรือ่ง กำรขออนญุำตและ
กำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551 รวมทัง้ขอ้แกไ้ขเพิ่มเติมหรอืกำรเปลีย่นแปลงใดๆ ที่อำจมีในอนำคต ตลอดจนกฎหมำยอื่น
ใดที่เก่ียวขอ้ง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค ำสั่ง หรอืประกำศของหนว่ยงำนของรฐัที่เก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) 

10. การประชุมผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิ 

กำรเรยีกและ/หรอื กำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

10.1. บรษัิทตอ้งเรยีกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่โดยเรว็ภำยใน 
30 วนันบัแตเ่กิดเหตกุำรณด์งัตอ่ไปนี ้ 

(ก) หำกมีกำรเสนอขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำโดยบริษัทหรือผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
ตำมขอ้ 9.2 หรอื  

(ข) หำกมีเหตุกำรณ์ ซึ่งบริษัทเห็นว่ำอำจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงเป็น
นยัส ำคญั หรอืควำมสำมำรถของบรษัิทในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมขอ้ก ำหนดสทิธิ 

ในกรณีที่บริษัทผูอ้อกใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมภำยใน  30 วันนับจำกวันที่เกิด
เหตกุำรณด์งักลำ่วใน (ก) หรอื (ข) ขำ้งตน้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ย
กว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ิทธิ  ณ ขณะนัน้ อำจรว่มกัน
เขำ้ช่ือท ำหนงัสอืรอ้งขอใหบ้รษัิทผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหด้  ำเนินกำรจดัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ได ้โดยระบุเหตุผลในกำรขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนงัสือดังกล่ำว  และบริษัทจะตอ้งจัดประชุม 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยในระยะเวลำ 30 วนันบัจำกวนัที่ไดร้บักำรรอ้งขอจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักลำ่วนัน้ และหำกบรษัิทไมจ่ดักำรประชมุในก ำหนดดงักลำ่ว ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถจดัประชุม
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดเ้อง 

ในกรณีที่มีกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ
มีสทิธิเขำ้รว่มประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ (Record Date) โดยวนัท่ีคณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนดจะตอ้ง
เป็นวนัท่ีลว่งหนำ้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ไมเ่กิน 2 เดือน 

10.2. ในกำรเรยีกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชมุเนื่องจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงั
มิไดใ้ชส้ทิธิหรอืใชส้ิทธิไปแลว้บำงสว่นรอ้งขอ หรอืคณะกรรมกำรบรษัิทมีมติใหเ้รียกประชมุ ใหบ้รษัิทจดัท ำ
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หนังสือนดัประชุม ระบุ สถำนที่ วนั เวลำ ผูท้ี่ขอใหเ้รียกประชุม และเรื่องที่จะพิจำรณำในที่ประชุม และ
จดัสง่ทำงไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ทิธิหรอืใชส้ทิธิไปแลว้บำงสว่นแต่
ละรำยตำมรำยช่ือ และที่อยู่ที่ปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และแจง้ผ่ำนทำงสื่อของ
ตลำดหลกัทรพัย ์เพื่อก ำหนดสทิธิในกำรเขำ้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนกำรประชมุในแตล่ะครัง้ 

10.3. ในกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ทิธิไปแลว้บำงสว่น
ซึง่มีสทิธิเขำ้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขำ้รว่มประชมุและออกเสยีงแทนตน
ก็ได ้โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วจะตอ้งจดัท ำหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่บริษัทก ำหนดและให้
ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรือผู้ที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุม  
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บำงส่วนของบริษัทในขณะนัน้  โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิคนใดที่มีส่วนไดเ้สียในข้อพิจำรณำอนัใดซึ่งที่ประชุมจะพิจำรณำและลงมติ หำ้มมิใหผู้ถื้อใบส ำคัญ
แสดงสทิธิคนนัน้ออกเสยีงลงคะแนนในขอ้พิจำรณำขอ้นัน้  

ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนไดเ้สียตำมขอ้นี ้ หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชนใ์นเรือ่งที่ที่ประชมุพิจำรณำลงมติ 

10.4. ในกำรออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสยีงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ที่ถืออยู่ โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง  ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน นอกจำกสทิธิที่ตนมีในฐำนะเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

10.5. ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จัดขึน้โดยบริษัท  ใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลที่ไดร้บั 
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดักำรประชุม ประธำนในที่ประชมุอำจจะมำจำกบคุคลที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิลงมติเห็นชอบคดัเลอืกก็ได ้โดยที่ทัง้สองกรณีประธำนท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้ำด 

10.6. องคป์ระชุมในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ช้
สิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บำงส่วน และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะมำประชุมรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 25 รำย ซึ่งถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิรวมกนัไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหนว่ยทัง้หมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงั
มิไดใ้ชส้ิทธิ และ/หรือใชส้ิทธิไปแลว้บำงสว่นจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมให้
ถือว่ำกำรประชุมเป็นอันระงับไป  หำกกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นกำรเรียกโดย 
มติคณะกรรมกำรบรษัิท ใหน้ดัประชมุใหมภ่ำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั แต่ไมเ่กินกวำ่ 14 วนั นบัจำก
วนัก ำหนดประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก  และใหบ้ริษัทด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 
ไปยังผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำยและตลำดหลกัทรพัยต์ำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไวข้ำ้งต้น   
ในกำรประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชุมกลำ่วคือ  มีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมำประชุม
เท่ำใดถือว่ำเป็นองคป์ระชุม ทัง้นี  ้ส ำหรบัในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชุม  
จะไมม่ีกำรเรยีกประชมุใหม่ 
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10.7. ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชมุครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแลว้ 60 นำที ยงัมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเขำ้รว่ม
ประชมุยงัไมค่รบเป็นองคป์ระชมุใหถื้อวำ่กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป 

10.8. มติที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่กึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วย
ของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือผูร้บัมอบฉันทะ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแลว้บำงส่วน ณ 
ขณะนัน้ ซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

10.9. มติใดๆ ซึง่ที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดล้งมติไปแลว้นัน้ ใหถื้อวำ่มีผลผกูพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ทกุรำยไมว่ำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้จะไดเ้ขำ้รว่มประชมุดว้ยหรอืไมก็่ตำม 

10.10. ภำยหลังจำกบริษัทได้ด ำเนินกำรจัดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุม 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบ ผำ่นทำงระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย์
ทนัที หรอือยำ่งชำ้ภำยใน 9.00 น. ของวนัท ำกำรถดัไป 

10.11. บริษัทจะด ำเนินกำรจดัท ำและบนัทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรกัษำบนัทึกดงักล่ำวไวท้ี่ส  ำนกังำนใหญ่
ของบรษัิท รำยงำนประชมุที่ไดล้งลำยมือช่ือโดยประธำนใหถื้อเป็นหลกัฐำนอนัสมบรูณข์องกิจกำรทัง้หลำย
ที่ไดป้ระชุมกันนั้น และจัดส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยแ์ละส ำนักงำน  ก.ล.ต. 
ภำยในระยะเวลำไม่ เกิน  14 วัน  นับจำกวันประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  และในกรณีที่ผู้ถือ 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิรอ้งขอ บริษัทจะตอ้งจดัสง่รำยงำนกำรประชุมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิรำยที่รอ้ง
ขอดว้ย โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในคำ่ใชจ้่ำยนัน้ๆ 

10.12. ในกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ บรษัิทหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกบรษัิท และที่ปรกึษำกฎหมำยของ
บริษัทมีสิทธิที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำอธิบำยใน  
ที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิได ้

10.13. บรษัิทจะเป็นผูช้  ำระคำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมด 

10.14. บริษัทจะแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิตำมมติที่ประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธินบัตัง้แต่วนัที่ประชุมเพื่อ 
ลงมติ และบริษัทจะแจง้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหส้  ำนกังำน  ก.ล.ต.และ
ตลำดหลกัทรพัยท์รำบภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมนัน้ 

11. ผลบังคับข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายที่บังคับใช้ 

ขอ้ก ำหนดสทิธินีจ้ะมีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ไปจนถึงวนัหมดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดย
ขอ้ก ำหนดสิทธินีจ้ะใชบ้งัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย  และหำกมีขอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธินีข้ดัหรือแยง้กับ
กฎหมำย หรอืประกำศใดๆ ของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ใหใ้ชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรอืประกำศดงักลำ่วบงัคบักบัใบส ำคญั
แสดงสทิธิ แทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสทิธิเฉพำะในสว่นท่ีขดัหรอืแยง้กนันัน้ 
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เอกสารแนบ 1 
ผลกระทบตอ่ผู้ถอืหุน้ 

 
ผูถื้อหุน้เดิมจะไดร้บัผลกระทบ (Dilution Effect) จำกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ (PJW-W1) ดงันี ้ 
 

1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

กำรลดลงของรำคำหุน้ = 
Po- P1

P0
 

P0 = รำคำตลำดก่อนเสนอขำย PJW-W1 ซึ่งค ำนวณจำกรำคำตลำดถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัของ
บริษัทที่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลำ 15 วันท ำกำรติดต่อกันก่อนวันที่ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 3/2564 ในวนัที่ 8 พฤษภำคม 2564 มีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทออกและ
เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ เทำ่กบั 4.36 บำทตอ่หุน้ 

P1 = รำคำตลำดหลงัเสนอขำย PJW-W1 

 = 
(P0 × Q0) + (Pw × Qw) 

Q0+ Qw
 

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

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

 = 4.02 บำทตอ่หุน้ 

โดย 

Q0 = จ ำนวนหุน้ช ำระแลว้ของบรษัิทก่อนกำรเสนอขำย PJW-W1 เทำ่กบั 574,079,945 หุน้ 

Qw = จ ำนวนหุน้รองรบั PJW-W1 เทำ่กบั 191,359,982 หุน้  

Pw = รำคำใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทของ PJW-W1 เทำ่กบั 3.00 บำทตอ่หุน้ 

ดงันัน้  

Price Dilution = 
(4.36 บำทตอ่หุน้ - 4.02 บำทตอ่หุน้)

4.36 บำทตอ่หุน้
 

   = รอ้ยละ 7.80 

 
  



บรษัิท ปัญจวฒันำพลำสตกิ จ ำกดั (มหำชน) 

ขอ้ก ำหนดสทิธิ PJW-W1  เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 2/3 
 

2. การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ (PJW-W1) ทัง้จ ำนวน 191,359,982 หนว่ย จะไม่
เกิดผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) 

แต่ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั และมีบุคคลที่ไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ (PJW-W1) ทัง้จ ำนวน 191,359,982 หน่วย จะท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control 
Dilution) ใหล้ดลงรอ้ยละ 25.00 โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณ 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) 

ในกรณีที่มีกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (PJW-W1) ทัง้จ ำนวน 191,359,982 หน่วย จะท ำให้
เกิดผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก ำไร (EPS Dilution) ใหล้ดลงรอ้ยละ 25.00 โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณ ดงันี ้

EPS Dilution = 
EPS0 - EPS1

EPS0
 

โดย  

EPS0 = EPS ก่อนเสนอขำย PJW-W1  

  = 
ก ำไรสทุธิของบรษัิท

Q0
 

  = 
 115,047,138.33 บำท

574,079,945 หุน้
 

  = 0.20 บำทตอ่หุน้ 

EPS1 = EPS หลงัเสนอขำย  PJW-W1  

  = 
ก ำไรสทุธิของบรษัิท

Q0+ Qw
 

  = 
 115,047,138.33 บำท

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

  = 0.15 บำทตอ่หุน้ 
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ขอ้ก ำหนดสทิธิ PJW-W1  เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 3/3 
 

ดงันัน้  

EPS Dilution = 
(0.20 บำทตอ่หุน้ - 0.15 บำทตอ่หุน้)

0.20 บำทตอ่หุน้
 

 = รอ้ยละ 25.00 

 
 


