บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
Panjawattana Plastic Public Company Limited

ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PJW-W1)
ทีจ่ ัดสรรให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมของบริษัท
จำนวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ 1 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ 3.00 บำท

ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)

ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและ
ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PJW-W1)
ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ปั ญ จวัฒ นำพลำสติก จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 ("ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ " หรือ "PJW-W1") ออกโดยบริษัท ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) (“บริษัท ” หรือ “ผู้ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ”) และจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ สำมัญ เดิมของบริษัท ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญ ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่
24 มิถนุ ำยน 2564
ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ จ ะได้รบั สิท ธิ ต ำมที่ ได้ก ำหนดไว้ในข้อ ก ำหนดสิ ท ธิ โดยบริษั ท และผู้ถื อ ใบสำคัญ
แสดงสิท ธิ จะต้องผูกพัน ตำมข้อกำหนดสิท ธิ ทุก ประกำร และให้ถือว่ำผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ ได้รบั ทรำบและเข้ำใจ
ข้อ ก ำหนดต่ำ งๆ ในข้อ ก ำหนดสิท ธิ เป็ น อย่ ำงดี แล้ว ทั้ง นี ้ ผู้อ อกใบสำคัญ แสดงสิท ธิ จ ะจัด ให้มี ก ำรเก็ บ รัก ษำสำเนำ
ข้อกำหนดสิทธิ ไว้ ณ สำนักงำนใหญ่ ของบริษัท เพื่อให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ขอตรวจสอบสำเนำข้อกำหนดสิทธิ และ
สัญญำต่ำงๆ ได้ในวันและเวลำทำกำรของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
คาจากัดความ
คำและข้อควำมต่ำงๆ ทีใ่ ช้อยูใ่ นข้อกำหนดสิทธิให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี ้
ข้อกาหนดสิทธิ

หมำยถึง ข้อ ก ำหนดว่ำ ด้ว ยสิ ท ธิ แ ละหน้ำ ที่ ข องผู้อ อกใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ และ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ปั ญจวัฒนำพลำสติก
จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 (PJW-W1) (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัท หรือ ผู้ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

หมำยถึง บริษัท ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)

ใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมำยถึง ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สำมัญ ของบริษั ท ปั ญ จวัฒ นำพลำสติ ก
จ ำกั ด (มหำชน) ครั้ง ที่ 1 (PJW-W1) ซึ่ ง มี ร ำยละเอี ย ดตำมที่ ร ะบุ ไ ว้
ในข้อกำหนดสิทธินี ้

ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมำยถึง ใบที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้
แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ปั ญจวัฒนำพลำสติก
จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 (PJW-W1)

ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมำยถึง ผูท้ รงสิท ธิ ในใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จะซื อ้ หุ้น สำมัญ ของบริษั ท ที่ ถูก ต้อ ง
ตำมกฎหมำย และให้ร วมถึ ง ผู้ถื อ ใบแทนใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื ้อ
หุน้ สำมัญของบริษัท

วันทาการ

หมำยถึง วันที่ ธนำคำรพำณิ ชย์เปิ ด ทำกำรตำมปกติในกรุ งเทพมหำนคร ซึ่งไม่ใช่
วันเสำร์หรือวันอำทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศ
ให้เป็ นวันหยุดของธนำคำรพำณิชย์

ข้อกำหนดสิทธิ PJW-W1
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บริษัท ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)
ประกาศ ทจ. 34/2551

หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.34/2551 เรือ่ ง กำรขออนุญำต
และกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่ และ
หุ้ น ที่ อ อกใหม่ เ พื่ อ รองรับ ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ล งวั น ที่ 15 ธั น วำคม
พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

สานักงาน ก.ล.ต.

หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์

หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

หมำยถึง บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สมุดทะเบียนผู้ถอื ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ และผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ เช่น ชื่ อและที่อยู่ของ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ กำรโอน กำรจำนำ กำรอำยัด กำรออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ใบใหม่ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ หรื อ ประกำศของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ
หลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพ ย์ หรือประกำศของคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง

สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมำยถึง สิท ธิ ทั้งปวงในใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ ภำยใต้ข ้อ ก ำหนดสิ ท ธิ นี ้ และ/หรือ
ภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพำะ) สิทธิใน
กำรเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม และสิ ท ธิ ใ นกำรลงคะแนนเสี ย งในกำรประชุ ม
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษั ท จะออกและจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จะซือ้ หุน้ สำมัญ ของบริษั ท ครัง้ ที่ 1 (PJW-W1) จ ำนวนไม่เกิ น
191,359,982 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ สำมัญเดิมของบริษัท โดยมีรำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดงั ต่อไปนี ้
1.1. ลักษณะสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ชื่อและที่อยูข่ องผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย
แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 0-2415-1894
โทรสำร : 0-2415-0951

ประเภทและชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และ
โอนเปลีย่ นมือได้

จ านวนใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกและ ไม่เกิน 191,359,982 หน่วย
เสนอขาย
ส่วนที่ 2 : ข้อกำหนดสิทธิ PJW-W1
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บริษัท ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)
จานวนหุ้นสามัญที่สารองเพื่อรองรับการใช้ ไม่เกิ น 191,359,982 หุน้ (มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้น ละ 0.50 บำท) คิ ด เป็ น
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ร้อ ยละ 33.33 ของจ ำนวนหุ้น ที่ จ ำหน่ ำ ยได้แ ล้วทั้งหมดของบริษั ท
ซึ่ ง มี จ ำนวน 574,079,945 หุ้น ณ วัน ที่ 24 มิ ถุ น ำยน 2564 (วัน ที่
ที่ ป ระชุม วิ ส ำมัญ ผู้ถื อ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 มี ม ติ อ นุมัติ ก ำรออกและ
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ครัง้ ที่ 1 (PJWW1) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ )
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 19 กรกฎำคม 2564

วันใช้สิทธิ

วันที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สำมัญได้ ตำมที่
กำหนดไว้ในข้อ 1.2.1

วันใช้สิทธิครั้งแรก

วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 1 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กรกฎำคม
2565

วันใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย และวันครบกาหนด วันที่ 18 กรกฎำคม 2567
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

หน่วยละ 0 บำท (ศูนย์บำท)

วิธีการเสนอขาย

จัดสรรให้แก่ผถู้ ื อหุน้ สำมัญ เดิมของบริษัทในอัตรำส่วน 3 หุน้ สำมัญ
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนด
รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้
(Reord Date) ในวันที่ 1 กรกฎำคม 2564
ในกำรค ำนวณสิ ท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะรำยที่ จ ะได้ร ับ กำรจั ด สรร
ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ดัง กล่ำ ว หำกมี เศษของใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ
ที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จำกกำรคำนวณ ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดง
สิท ธิ ส่ว นที่ เหลือ ทิ ง้ ทั้งจ ำนวน ทั้งนี ้ ภำยหลังกำรค ำนวณสิท ธิ ของ
ผู้ถื อ หุ้น ที่ จ ะได้รบั กำรจัด สรรใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ ในกรณี ที่ มี เศษ
ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ เ หลื อ จำกกำรจั ด สรรทั้ ง หมด บริ ษั ท จะ
ดำเนิ น กำรยกเลิก ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ส่วนที่ เหลื อจ ำนวนดังกล่ำ ว
ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในจำนวนเท่ำที่จัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิม

อัตราการใช้สิทธิ

ส่วนที่ 2 : ข้อกำหนดสิทธิ PJW-W1

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ของบริษั ท จ ำนวน 1 หุ้น เว้น แต่ จะมี ก ำรปรับ สิท ธิ ต ำมเงื่ อ นไขกำร
ปรับสิทธิ
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บริษัท ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)
ราคาการใช้สิทธิ

รำคำกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทเท่ำกับ 3.00 บำทต่อ
หุน้ เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำใช้สทิ ธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ แต่ทงั้ นี ้
ในกรณี ที่มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญ
แสดงสิท ธิ ต่ อ หน่ ว ย ภำยหลัง กำรปรับ สิ ท ธิ ดัง กล่ำ ว จะไม่ ต่ ำ กว่ ำ
มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษัท ณ วันใช้สทิ ธิที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิท ธิ สำมำรถใช้สิท ธิ ซือ้ หุ้นสำมัญ ของบริษั ทได้
ครัง้ แรกในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 1 ปี ซึ่งหำกวันดังกล่ำว
ตรงกับวัน หยุด ทำกำรของธนำคำรพำณิ ช ย์ ให้เลื่อนเป็ น วันท ำกำร
สุดท้ำยก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 1 ปี
ส ำหรั บ ระยะเวลำกำรใช้ สิ ท ธิ ตั้ ง แต่ ค รั้ง ที่ 2 เป็ นต้ น ไป ผู้ ถื อ
ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ จ ะสำมำรถใช้สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ ของบริษั ท ได้
ในทุกวันทำกำรสุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม และเดือนพฤศจิกำยน
ของแต่ละปี ปฏิทิน ตลอดอำยุที่เหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำหรับกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยให้ตรงกับวันครบกำหนดอำยุใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง หำกวัน ดังกล่ำ วตรงกับ วัน หยุด ท ำกำรของธนำคำร
พำณิ ช ย์ ให้เลื่ อ นเป็ นวัน ท ำกำรสุด ท้ำ ยก่ อ นวัน ครบก ำหนดอำยุ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจานงการใช้สิทธิ

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญของ
บ ริ ษั ท จะต้ อ งแจ้ ง ค วำม จ ำน งใน กำรใช้ สิ ท ธิ ระห ว่ ำ งเวลำ
9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรสุดท้ำยก่อนวัน
ใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ จนครบอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำหรับกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยกำหนดให้มีระยะเวลำแจ้งควำมจำนง
ในกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยเท่ำกับ 15 วัน ก่อนวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษั ท จะน ำใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ เข้ำ จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรัพ ย์
จดทะเบี ยนในตลำดหลัก ทรัพ ย์เอ็ ม เอ ไอ (mai) ภำยในระยะเวลำ
ประมำณ 30 วัน หลังจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตลาดรองของหุ้ น สามั ญ ที่ เกิ ด จากการใช้ บริษัทจะนำหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
เข้ำ จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรัพ ย์
เอ็ม เอ ไอ (mai)

ส่วนที่ 2 : ข้อกำหนดสิทธิ PJW-W1

หน้ำ 4/29

บริษัท ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)
ผลกระทบต่อผู้ถอื หุ้น

เนื่ อ งจำกเป็ น กำรเสนอขำยใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม
ตำมสัดส่วน ดังนัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ อย่ำงไรก็ตำม
หำกมีกำรใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ ครบถ้วนตำมใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่น
ที่ไม่ใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมทัง้ จำนวนจะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมดังนี ้
1. ด้ ำ น ก ำรล ด ลงข อ งสั ด ส่ ว น ก ำรถื อ หุ้ น (Control Dilution)
ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ ในด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้
เท่ำกับร้อยละ 25.00
2. ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) ผลกระทบที่ มีต่อผูถ้ ื อ
หุน้ ในด้ำนกำรลดลงของรำคำหุน้ เท่ำกับร้อยละ 7.80 คำนวณจำก
รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก ย้อนหลัง 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อน
วัน ที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั้ง ที่ 3/2564 เมื่ อ วั น ที่
8 พฤษภำคม 2564 มี ม ติ อ นุมัติ ก ำรออกและจัด สรรใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ ซึง่ เท่ำกับ 4.36 บำทต่อหุน้ (“รำคำตลำด”)
3. ด้ ำ น ก ำ รล ด ล งข อ งส่ ว น แ บ่ งผ ล ก ำ ไร (Earning Dilution)
ผลกระทบที่ มี ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น ในด้ำ นกำรลดลงของส่ว นแบ่ ง ก ำไร
เท่ำกับร้อยละ 25.00
รำยละเอี ย ด กำรค ำนวณ ผลกระทบต่ อ ผู้ ถื อหุ้ น แสด งไว้ ใ น
เอกสำรแนบ 1 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี ้

เงือ่ นไขอื่นๆ
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ให้ค ณะกรรมกำรบริษั ท และ/หรือ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมกำรบริษั ท
มอบหมำย และ/หรือ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร เป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรกำหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ นี ้
กำรเข้ำเจรจำ ตกลง ลงนำมในเอกสำร และสัญญำต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ ดำเนินกำรต่ำงๆที่จำเป็ น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ แ ละกำรออกเสนอขำยใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ นครั้ง นี ้
ซึ่งรวมถึงกำรนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้
สิ ท ธิ ต ำมใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ เ ข้ ำ จดทะเบี ย นเป็ นหลั ก ทรัพ ย์
จดทะเบี ย นในตลำดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ทั้งนี ้ บริษั ท จะไม่
ขยำยอำยุใบสำคัญ แสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคำและอัตรำ
กำรใช้สทิ ธิ เว้นแต่จะเป็ นกำรปรับตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ
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1.2. การใช้สิทธิและเงือ่ นไขการใช้สิทธิ
1.2.1. วันใช้สิทธิ (Exercise Date)
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทได้ครัง้ แรกในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอำยุ
ครบ 1 ปี ซึ่งหำกวันดังกล่ำวตรงกับวันหยุดทำกำรของธนำคำรพำณิ ชย์ ให้เลื่อนเป็ นวันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันที่
ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 1 ปี
สำหรับ ระยะเวลำกำรใช้สิท ธิ ตั้งแต่ค รัง้ ที่ 2 เป็ น ต้น ไป ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ จ ะสำมำรถใช้สิ ท ธิ ซื อ้
หุน้ สำมัญ ของบริษัทได้ในทุกวันทำกำรสุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม และเดือนพฤศจิกำยน ของแต่ละปี ปฏิทิน
ตลอดอำยุที่เหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำหรับกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยให้ตรงกับวันครบกำหนดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหำกวันดังกล่ำวตรงกับ
วันหยุดทำกำรของธนำคำรพำณิชย์ ให้เลือ่ นเป็ นวันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันครบกำหนดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ และ
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภำพจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไปนับจำกวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย
วันใช้สิทธิ ครัง้ แรก คือ 18 กรกฎำคม 2565 และวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย คือ 18 กรกฎำคม 2567 ในกรณี ที่
วัน ใช้สิ ท ธิ ดังกล่ำ วซึ่งหำกวัน ดัง กล่ำวตรงกับ วัน หยุด ท ำกำรของธนำคำรพำณิ ช ย์ ให้เลื่อ นวัน ใช้สิ ท ธิ ม ำเป็ น
วันทำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันที่กำหนดให้เป็ นวันใช้สทิ ธินนั้ ๆ
1.2.2. ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำร
ใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ตำมสถำนที่ติดต่อและวิธีกำรในกำรใช้สทิ ธิที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.5 ของข้อกำหนดสิทธิ
ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำร ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ต่อไปนีเ้ รียกว่ำ
“ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ”) ยกเว้นกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยกำหนดให้มีระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนง
ในกำรใช้สิท ธิ ครัง้ สุด ท้ำยไม่น ้อยกว่ำ 15 วัน ก่ อ นวัน ใช้สิท ธิ ครัง้ สุด ท้ำย (ต่อ ไปนี เ้ รีย กว่ำ “ระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย”)
ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่ อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณี กำรใช้สิทธิครัง้
สุดท้ำย จะมีกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย (วันครบกำหนด
อำยุข องใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ) และตลำดหลักทรัพ ย์จะทำกำรขึน้ เครื่อ งหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ ขำย) ล่วงหน้ำ
2 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุด
ทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำ) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกห้ำม
กำรซือ้ ขำยจนถึงวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย
กำรแจ้งข่ำ วเกี่ ยวกับ กำรใช้สิท ธิ อัต รำกำรใช้สิท ธิ รำคำกำรใช้สิทธิ วัน ใช้สิท ธิ และระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดดังกล่ำวอย่ำงน้อย 5 วันทำกำร ก่อนวันแรกของระยะเวลำแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ สำหรับวันใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ำย
นอกจำกกำรแจ้งข่ำวในระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ดงั กล่ำวข้ำงต้นแล้ว บริษัทจะดำเนินกำรให้นำย
ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งจดหมำยลงทะเบียนแจ้งข่ำวดังกล่ำวให้กับผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยชื่อ
ส่วนที่ 2 : ข้อกำหนดสิทธิ PJW-W1
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ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 5 วันทำ
กำร นับจำกวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
1.2.3. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ก)

วิธีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ

กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครัง้ นีไ้ ม่ผำ่ นผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย แต่เป็ น
กำรจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม ซึ่งมีรำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ื อหุน้ ณ วันที่ 1 กรกฏำคม 2564 โดยไม่คิด
มูลค่ำ ในอัตรำส่วนหุน้ สำมัญเดิม 3 หุน้ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษให้ตดั เศษดังกล่ำวทิง้ ทัง้
จำนวน
(ข)

วันและวิธีการจองซือ้ และการชาระเงินค่าจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ำ ผูถ้ ือ
หุน้ เดิมของบริษัท จะได้รบั ใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ได้รบั กำรจัดสรร โดยไม่มีกำรจองซือ้
(ค)

วิธีการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัทดำเนินกำรให้ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ เป็ นนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะดำเนินกำร
ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่มีรำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2564
ดังรำยละเอียดดังนี ้
(1)

ในกรณีที่ผไู้ ด้รบั จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีบญ
ั ชีซือ้ ขำยกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะออก
ใบสำคัญ แสดงสิทธิ และมอบหมำยให้ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำม
จำนวนที่ได้รบั จัดสรรให้แก่ผทู้ ี่ได้รบั กำรจัดสรร ทำงไปรษณียล์ งทะเบียน ตำมชื่อและที่อยูท่ ี่ระบุใน
สมุ ด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท ณ วัน ที่ 1 กรกฎำคม 2564 ภำยใน 15 วัน ท ำกำร นับ จำก
วัน ที่ ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ ในกรณี นี ้ ผูไ้ ด้รบั จัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ จ ะไม่สำมำรถขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั จัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รบั ใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว

(2)

ในกรณี ที่ ผู้ได้ร ับ จั ด สรรใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ มี บั ญ ชี ซื อ้ ขำยกั บ บริษั ท หลัก ทรัพ ย์ บริ ษั ท จะ
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมอบหมำยให้ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตำม
จำนวนที่ได้รบั จัดสรรให้แก่ผทู้ ี่ได้รบั กำรจัดสรร โดยกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำบัญชีซือ้ ขำย
หลัก ทรัพ ย์ข องผู้ถื อ หุ้น ที่ ได้ร ับ กำรจั ด สรรตำมที่ ป รำกฏในทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ณ
วันที่ 1 กรกฎำคม 2564 โดยระบบกำรซือ้ ขำยแบบไร้ใบหุน้ ในกรณีนผี ้ ไู้ ด้รบั จัดสรรใบสำคัญแสดง
สิ ท ธิ จ ะสำมำรถขำยใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ไ ด้ ร ับ จั ด สรรในตลำดหลั ก ทรัพ ย์ ไ ด้ ทั น ที ที่
ตลำดหลั ก ทรัพ ย์ อ นุ ญ ำตให้ ใ บส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ข องบริ ษั ท สำมำรถท ำกำรซื ้อ ขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้
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1.2.4. นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์”)
ชัน้ 14 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9999
โทรสำร: 0-2009-9991
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
Website: https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ตำมสัญญำแต่งตัง้ นำยทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษำสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ จนกว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดจะมีกำรใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ รองรับของบริษัท หรือ
จนกว่ำ จะครบก ำหนดอำยุใบสำคัญ แสดงสิท ธิ (แล้วแต่ก รณี ) รวมทั้งจะรับ ผิ ด ชอบต่ อ กำรปิ ด สมุด ทะเบี ย น
ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง ในสมุ ด ทะเบี ย นจะต้อ งประกอบด้ว ย ชื่ อ และนำมสกุ ล สัญ ชำติ แ ละที่ อ ยู่ข อง
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรำยละเอียดอื่นๆ ที่ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีขอ้ มูลไม่ตรงกัน จะถือว่ำ
ข้อมูลที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญ แสดงสิทธิ เป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนัน้ ผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ
มีหน้ำที่ในกำรแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิตอ่ นำยทะเบียนโดยตรง
บริษัทขอสงวนสิทธิ ในกำรเปลี่ยนนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์
โดยเร็ว และแจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วัน รวมทัง้ บริษัทจะดำเนินกำรจัดส่งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
ให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์ งทะเบียนด้วย
1.2.5. สถานทีต่ ิดต่อและวิธีการในการใช้สิทธิ
(1)

สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สทิ ธิ
บริษัทปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย
แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 0-2415-1894
โทรสำร : 0-2415-0951
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียด
ให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ตอ่ ไป

(2)

ผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถติดต่อขอรับแบบแสดงควำม
จำนงกำรใช้สิท ธิ ซือ้ หุ้นสำมัญ ของบริษั ทได้ ณ สถำนที่ ติดต่อในกำรใช้สิท ธิ ในช่วงระยะเวลำ
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แจ้ง ควำมจ ำนงในกำรใช้สิ ท ธิ แ ต่ ล ะครัง้ หรือ ระยะเวลำกำรแจ้ง ควำมจ ำนงในกำรใช้สิ ท ธิ
ครัง้ สุดท้ำย (แล้วแต่กรณี) ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2
ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตอ้ งกำร
ใช้สิ ท ธิ ต ้อ งแจ้ง ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอให้อ อกใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ (“Broker”) ของตน
และ Broker จะดำเนินกำรแจ้งกับศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับ
นำไปใช้เป็ นหลักฐำน ประกอบกำรซือ้ หุน้ ที่จะยื่นกับบริษัท เพื่อดำเนินกำรใช้สทิ ธิตอ่ ไป
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญจะต้อง
ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบตั ิให้
ถูกต้องตำมข้อบังคับหรือกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใช้บังคับ เกี่ ยวกับกำรใช้สิทธิ จองซือ้ หุน้ สำมัญ ด้วย
โดยดำเนินกำรและส่งเอกสำรดังต่อไปนี ้ ให้แก่บริษัท ตำมสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สทิ ธิขำ้ งต้น
(2.1) แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญ ที่ ได้กรอกข้อควำมถูกต้อง ชัด เจน และ
ครบถ้วนแล้วทุกรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
(2.2) ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ได้ล งลำยมื อ ชื่ อ ผู้โอนด้ำ นหลัง หรือ
ใบแทนใบสำคัญ แสดงสิทธิ ตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งมีจำนวนหน่วยของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิมำกกว่ำหรือเท่ำกับจำนวนที่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิ
ซือ้ หุน้ สำมัญ
(2.3) หนังสือมอบอำนำจให้ผอู้ ื่นมำรับใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ (สำหรับผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งได้มีกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิเพียงบำงส่วนที่มีอยู)่
(2.4) ชำระเงิ น ตำมจ ำนวนในกำรใช้สิท ธิ ต ำมที่ ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิท ธิ ซื อ้
หุน้ สำมัญ ให้แ ก่ บ ริษั ท โดยผู้ถื อใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ที่ ป ระสงค์จะใช้สิท ธิ ซือ้ หุ้น สำมัญ
จะต้อ งช ำระเป็ นเช็ ค แคชเชี ย ร์เช็ ค (หรือ ที่ เรีย กว่ ำ “เช็ ค ธนำคำร”) ดร๊ำ ฟท์ โดยเช็ ค
แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันที่ในวันใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ และสำมำรถเรียกเก็บได้
จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครภำยใน ภำยใน 2 วันทำกำรนับจำกวันใช้สทิ ธิใน
แต่ละครัง้ เท่ำนัน้ โดยขีดคร่อมสั่งจ่ำย “บัญชีจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน บริษัทปั ญจวัฒนำพลำสติก
จำกัด (มหำชน)” เลขที่บญ
ั ชี 565-1-00928-8 ประเภทบัญชี กระแสรำยวัน ธนำคำร กสิกร
ไทย จำกัด (มหำชน) สำขำ ถนนพระรำมที่ 2 สมุทรสำคร พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่
และหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลัง
ทั้งนี ้ กำรใช้สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ ดังกล่ำวจะสมบูรณ์ ต่อเมื่ อ บริษั ท สำมำรถเรีย กเก็ บ เงิ น
จำนวนดังกล่ำวได้แล้วเท่ำนัน้ หำกเรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจำกบริษัท
ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิดงั กล่ำว และบริษัทตกลง
ให้ถือเป็ นกำรยกเลิกกำรขอใช้สิทธิ ในครัง้ นัน้ แต่ทงั้ นีไ้ ม่เป็ นกำรตัดสิทธิ ที่จะใช้สิทธิ ซือ้
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หุน้ สำมัญในครัง้ ต่อไป เว้นแต่เป็ นกำรยกเลิกกำรใช้สิทธิในครัง้ สุดท้ำย ให้ถือว่ำหมดสิทธิ
ที่จะซือ้ หุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวอีกต่อไป
(2.5) หลักฐำนประกอบกำรใช้สทิ ธิ
(ก) บุค คลธรรมดำสัญ ชำติไทย : สำเนำบัต รประจำตัวประชำชน พร้อมรับ รองสำเนำ
ถูกต้อง
(ข) บุค คลธรรมดำที่ มิใช่สัญ ชำติ ไทย : สำเนำหนังสือเดิ น ทำง หรือสำเนำใบต่ำงด้ำ ว
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ค) นิติบคุ คลในประเทศ : สำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออก
ไม่เกิ น 6 เดื อ น ก่ อนวัน ใช้สิท ธิ พร้อ มลงนำมรับ รองสำเนำถูก ต้อ งโดยผูม้ ี อ ำนำจ
ลงนำมของนิ ติ บุค คลนั้น และประทับ ตรำสำคัญ ของนิติ บุค คล (ถ้ำมี ) พร้อ มแนบ
เอกสำรหลักฐำน ตำม (ก) หรือ (ข) (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คล
ดังกล่ำว
(ง) นิ ติ บุ ค คลต่ ำ งประเทศ : ส ำเนำหนั ง สื อ ส ำคั ญ กำรจั ด ตั้ง บริ ษั ท (Certificate of
Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) ที่ออกโดยเจ้ำหน้ำที่
ของนิติบคุ คลนัน้ หรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบคุ คลนัน้ มีภมู ิลำเนำ ซึ่งรับรองถึง
ชื่ อ ของนิ ติ บุค คล ชื่ อผู้มี อ ำนำจลงนำมผูก พัน นิ ติ บุค คล ที่ ตั้งสำนัก งำนใหญ่ และ
อำนำจหรือเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
ใช้สิท ธิ ในแต่ละครัง้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของ
นิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ำมี) พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำน
ตำม (ก) หรือ (ข) ได้แก่ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ
สำเนำหนังสือเดิ น ทำงที่ยังไม่ห มดอำยุ (แล้วแต่ก รณี ) ของผู้มี อำนำจลงนำมของ
นิติบคุ คลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
สำเนำเอกสำรประกอบที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้วต้องได้รบั กำรรับรอง
ลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจในประเทศที่
เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง ทำกำรรับรองลำยมือชื่อของผูจ้ ดั ทำ
หรือผูใ้ ห้คำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร และให้เจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือ
กงสุล ไทยในประเทศที่ เอกสำรได้จัด ท ำหรือ รับ รองควำมถูก ต้อ ง ท ำกำรรับ รอง
ลำยมือ ชื่ อและตรำประทับ ของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ได้
ดำเนินกำรข้ำงต้น ซึง่ ต้องมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
(2.6) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญจะเป็ นผูร้ บั ภำระค่ำใช้จ่ำยทำง
ภำษี และ/หรืออำกรแสตมป์ ทัง้ หมด (ถ้ำมี) ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรว่ำด้วย
หมวดอำกรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในกำรใช้สิทธิ
ซือ้ หุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำมี)
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(3)

จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญจะต้องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนัน้ โดย
อัตรำกำรใช้สทิ ธิเท่ำกับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึง่ หน่วยต่อหนึง่ หุน้ สำมัญ เว้นแต่จะมีกำรปรับสิทธิ

(4)

จำนวนหุ้นสำมัญ ที่อ อกเมื่ อมี ก ำรใช้สิท ธิ จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงิน ในกำรใช้สิท ธิ ซึ่ง
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ชำระตำมที่กล่ำวข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิในขณะที่มีกำรใช้
สิทธินนั้ โดยบริษัทจะออกหุน้ สำมัญเป็ นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ
คูณด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิแล้ว ทำให้มี
เศษเหลืออยูจ่ ำกกำรคำนวณดังกล่ำว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่ำวมำคิดคำนวณและจะชำระเงิน
ที่ เหลื อ จำกกำรใช้สิท ธิ ดัง กล่ำ วคื น ให้แ ก่ ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ท ำงไปรษณี ย ์ลงทะเบี ย น
ภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่วำ่ กรณีใดๆ
ในกรณี ที่ ต ้อ งมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงอัต รำกำรใช้สิ ท ธิ ต ำมเกณฑ์ก ำรปรับ รำคำกำรใช้สิ ท ธิ แ ละ
อัตรำกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุน้ สำมัญที่จะได้รบั จำก
กำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตดั เศษของหุน้ ทิง้

(5)

กำรคำนวณกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัต รำกำรใช้สทิ ธิ จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งทำ
ให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สงู ขึน้ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิ ใหม่ลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุน้ และ
จะใช้รำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุน้ สำมัญ
(จำนวนหุน้ สำมัญคำนวณได้จำกอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดง
ควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซึ่งเมื่อคำนวณได้จำนวนหุน้ ออกมำเป็ นเศษหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ )
ส่วนในกรณี ที่กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวมีผลทำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่มีรำคำ
ซึ่งต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษัท ก็ให้ใช้มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษัท
เป็ นรำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่ เว้นแต่กฎหมำยกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น

(6)

หำกบริษัทได้รบั หลักฐำนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตำมจำนวนที่
ระบุไว้ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สำมัญ หรือบริษั ทตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญนัน้ ไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถกู ต้อง หรือปิ ดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมข้อบังคับ หรือกฎหมำยต่ำงๆ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องทำกำรแก้ไขเพื่อให้เป็ นไปตำมเงื่อนไข ภำยในระยะเวลำแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ มิฉะนัน้ แล้วบริษัทจะถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิในครัง้
นัน้ สิน้ สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รบั และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 14
วันนับจำกวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ เว้นแต่กำรใช้สิทธิครัง้ นัน้ จะ
เป็ นกำรใช้สิทธิ ครัง้ สุด ท้ำยให้ถือว่ำใบสำคัญ แสดงสิท ธิ นนั้ ๆ สิน้ สภำพลงโดยไม่มีก ำรใช้สิท ธิ
บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยอื่นใดไม่วำ่ ในกรณีใดๆ
ในกรณีที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิที่จะ
ดำเนินกำร ประกำรใดประกำรหนึง่ ต่อไปนี ้ ตำมที่บริษัทเห็นสมควร
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(ก) ถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภำพลง โดยไม่มีกำรใช้สทิ ธิ หรือ
(ข) ถือว่ำจำนวนหุน้ สำมัญที่จองซือ้ มีจำนวนเท่ำกับจำนวนที่พงึ จะได้รบั ตำมจำนวนเงินในกำรใช้
สิทธิ ซึง่ บริษัทได้รบั ชำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สทิ ธิในขณะนัน้ หรือ
(ค) ให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตำมจำนวนที่
ประสงค์จะใช้สิทธิ ให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ในครัง้ นัน้
หำกบริษัทไม่ได้รบั เงินครบตำมจำนวนกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทจะถือว่ำ
กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สทิ ธิ
ในกรณีที่เป็ นกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย บริษัทจะดำเนินกำรตำมข้อ (ข) เท่ำนัน้
ในกรณี ตำมข้ อ (ก) และ (ค) บริ ษั ทจะคื น เงิ น ที่ ไ ด้ ร ับ ไว้ แ ละใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวให้กบั ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทำงไปรษณี ยล์ งทะเบี ย นภำยใน 14 วัน นับ จำกวันใช้สิทธิ ในแต่ละครัง้ โดยไม่มี กำรค ำนวณ
ดอกเบีย้ ไม่ว่ำในกรณี ใดๆ ทัง้ นี ้ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่ยังไม่มีกำรใช้สิทธิ ดังกล่ำวยังมีผลใช้ได้
ต่อไปจนถึงวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย หรือ
ในกรณีตำมข้อ (ข) บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือ (ในกรณีนี ้ บริษัทถือว่ำมีกำร
ใช้สิทธิ เพี ยงบำงส่วน) หรือ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ใบใหม่ ที่ มีจำนวนเท่ำกับ หน่วยของใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่เหลือ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ำมี) ในกรณีที่บริษัทถือว่ำมีกำรใช้สทิ ธิเพียงบำงส่วนคืน
ให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ โดยจะไม่มีกำรคำนวณดอกเบีย้ ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ อย่ำงไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิสว่ นที่ยงั ไม่
มีกำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำวยังมีผลใช้ตอ่ ไปจนถึงวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภำยใน
ระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันกำหนดใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รบั ดอกเบีย้
ในอัตรำร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ นับจำกวันที่พน้ กำหนด
14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั คืนเงินในส่วนที่ไม่ได้ใช้สทิ ธิ
อย่ ำ งไรก็ ต ำม หำกบริษั ท ด ำเนิ น กำรคื น เงิ น หรื อ ส่ ง เช็ ค ซึ่ ง ขี ด คร่อ มสั่ง จ่ ำ ยเฉพำะชื่ อ ผู้ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั เงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สทิ ธิคืนแล้วโดยชอบ
และไม่มีสทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไปได้
(7)

เมื่อผูถ้ ือใบสำคัญ แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สำมัญ
ได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญ กล่ำวคือได้สง่ มอบทัง้ ใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ ห รือ ใบแทนใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ
พร้อมหลักฐำนประกอบกำรใช้สทิ ธิ และชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
ผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญ แสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิ ได้
เว้นแต่จะได้รบั ควำมยินยอมเป็ นหนังสือจำกบริษัท

ส่วนที่ 2 : ข้อกำหนดสิทธิ PJW-W1

หน้ำ 12/29

บริษัท ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)
(8)

เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ำยแล้ว แต่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
ของกำรใช้สทิ ธิที่กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภำพลง โดยไม่มี
กำรใช้สิทธิ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว
ไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อ บริษั ท และบริษั ทจะไม่ด ำเนิน กำรชดใช้ค่ำเสียหำยหรือ
ค่ำชดเชยที่เกิดขึน้ จำกกำรดังกล่ำวทัง้ สิน้

(9)

ในกรณีที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นจำนวนหน่วยมำกกว่ำจำนวน
หน่ ว ยที่ ป ระสงค์จ ะใช้สิ ท ธิ บริ ษั ท จะส่ ง ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ บใหม่ ที่ มี จ ำนวนหน่ ว ยของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือคืนให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว หำกใบสำคัญแสดงสิทธิ
นัน้ อยูใ่ นระบบใบหุน้ โดยทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้สทิ ธินนั้ ๆ และจะทำ
กำรยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่ำ

(10)

บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจำนวน
หุน้ สำมัญที่ออกใหม่สำหรับกำรใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ภำยใน 14 วันนับตัง้ แต่วนั ใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
และบริษัทได้รบั ชำระค่ำหุน้ ครบตำมจำนวนที่มีกำรใช้สิทธิแล้ว นอกจำกนี ้ บริษัทจะดำเนินกำร
จดทะเบี ยนผูถ้ ื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ที่ ได้ใช้สิทธิ นั้น เข้ำเป็ น ผูถ้ ื อหุ้นสำมัญ ของบริษั ท ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตำมจำนวนหุน้ สำมัญที่คำนวณได้จำกกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้

(11)

ในกรณี ที่ หุ้น สำมัญ ที่ สำรองไว้เพื่ อรองรับ กำรใช้สิท ธิ มี ไม่เพี ย งพอ บริษั ทจะด ำเนิ น กำรชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะ
ไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ ในกรณีที่ผถู้ ือใบสำคัญ
แสดงสิท ธิ เป็ น บุค คลต่ ำงด้ำ วหรือ มิ ใช่ สัญ ชำติ ไทย และไม่ สำมำรถใช้สิท ธิ ได้ เนื่ อ งจำกกำร
ถูกจำกัดสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ถึงแม้ว่ำจะมีหนุ้ สำมัญเพียงพอ
ก็ตำม

(12)

ให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และ/หรือกรรมกำร
ผูจ้ ัดกำร เป็ นผูพ้ ิจำรณำข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นและรำยละเอียดอื่นๆ หรือเหตุให้ตอ้ งออกหุน้ ใหม่
ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ ทงั้ ด้ำนรำคำ และอัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมวิธีกำรคำนวณที่
เหมำะสม เมื่อมีเหตุกำรณ์ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องกำหนด ทัง้ นี ้ หำกมีกรณีที่จำเป็ นต้องขอมติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมกำรบริษัท
จะนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตำมกฎระเบียบต่อไป

1.2.6. การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สำมัญ สำมำรถเลือกให้บริษัท
ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1)

กรณีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ได้จำก
กำรใช้สิท ธิ ต ำมใบสำคัญ แสดงสิท ธิ โดยให้ออกใบหุ้น ในชื่ อ ของผูถ้ ื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ซึ่ง
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
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ภำยใน 15 วันทำกำร นับจำกวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนผี ้ ถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
อำจไม่สำมำรถขำยหุน้ ที่ได้จำกกำรใช้สิทธิจนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่งอำจได้รบั ภำยหลังจำกที่หนุ้
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทได้รบั อนุมตั ิให้เข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
(2)

กรณี ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้
บริก ำรของศูน ย์รบั ฝำกหลัก ทรัพ ย์ โดยจะฝำกหุ้น ไว้ในบัญ ชี ข องบริษั ท หลัก ทรัพ ย์ที่ ต นเองมี
บัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์อยู่ ซึง่ ชื่อของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สำมัญ จะต้อง
ตรงกับชื่อของบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิประสงค์จะฝำกหุน้ ไว้
ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำวเท่ำนัน้ มิฉะนัน้ แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรออก
ใบหุน้ แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ตำมข้อ (1) แทน
ทัง้ นี ้ ในกรณีนบี ้ ริษัทจะดำเนินกำรนำหุน้ จำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ ที่บริษัท
หลักทรัพย์นนั้ ฝำกหุน้ อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นนั้ จะบันทึกยอดบัญชี จำนวนหุน้ ที่
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน
7 วันทำกำร นับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ในกรณีนผี ้ ถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั จัดสรรหุน้ จะ
สำมำรถขำยหุ้ น ที่ ไ ด้ จ ำกกำรใช้ สิ ท ธิ ใ นตลำดหลั ก ทรัพ ย์ เอ็ ม เอ ไอ ( mai) ได้ ทั น ที ที่
ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หนุ้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai)

(3)

2.

กรณีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์ใช้บริกำร
ของศูน ย์รบั ฝำกหลัก ทรัพ ย์ โดยประสงค์ที่ จ ะฝำกหุ้น ไว้ในบัญ ชี ข องบริษั ท ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์
เลขที่ 600 เพื่อข้ำพเจ้ำ ในกรณีนี ้ บริษัทจะดำเนินกำรนำหุน้ ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับศูนย์
รับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์ และศูน ย์ร ับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์จ ะบัน ทึ ก ยอดบัญ ชี จ ำนวนหุ้น ตำมจ ำนวนที่
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออก
หลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ภำยใน 7 วันทำกำร นับจำก
วันกำหนดกำรใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ เมื่อผูท้ ี่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ต้องกำรขำยหุน้ ผูท้ ี่ได้รบั กำรจัดสรร
หุน้ ต้องถอนหุน้ ออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ท่วั ไป ซึ่งอำจจะ
มี ค่ำ ธรรมเนี ย มในกำรด ำเนิ น ตำมที่ ศูน ย์รบั ฝำกหลัก ทรัพ ย์ และ/หรือ บริษั ท หลัก ทรัพ ย์นั้น ๆ
ก ำหนด ดัง นั้น ในกรณี นี ้ ผู้ที่ ได้ร ับ กำรจัด สรรหุ้น จะสำมำรถขำยหุ้น ที่ ได้ร ับ กำรจั ด สรรใน
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ได้ทัน ที ที่ ต ลำดหลัก ทรัพ ย์อ นุ ญ ำตให้หุ้น ของบริษั ท ท ำกำรซื ้อ ขำยได้ใ น
ตลำดหลักทรัพย์ และผูท้ ี่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ได้ดำเนินกำรถอนหุน้ ออกจำกบั ญชี 600 ดังกล่ำว
แล้ว

การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีทบี่ ริษัทไม่สามารถจัดให้มีหนุ้ สามัญเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ

หุน้ สำมัญที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถเข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ภำยหลังจำกที่บริษัทดำเนินกำรจดทะเบียนหุน้ สำมัญใหม่ดงั กล่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัท
จะดำเนินกำรยื่นขออนุญำตนำหุน้ สำมัญที่ออกใหม่จำกกำรใช้สทิ ธิแปลงสภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็ น
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หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วันนับจำกวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ทัง้ นีเ้ พื่อให้หนุ้ สำมัญ
ดังกล่ำว สำมำรถทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้เช่นเดียวกับหุน้ สำมัญ เดิมของบริษัท ในกรณี
บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุน้ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผถู้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียดดังนี ้
2.1. บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิได้มา
แสดงความจานงที่จะใช้สทิ ธิในแต่ละครั้ง และปฏิบัติถกู ต้องครบถ้วนตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้
และบริษัทไม่สามารถจัดให้มหี ุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิได้อย่าง
ครบถ้วน
โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิขำ้ งต้น สำมำรถคำนวณได้ดงั นี ้
ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x [MP – EP]
โดยที่

B คือ จำนวนหุ้น สำมัญ ที่ ไม่ สำมำรถจัด ให้มี และ/หรือ เพิ่ ม ขึน้ ได้ ตำมอัต รำกำรใช้สิท ธิ
เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึน้ ต่อ 1 หน่วย
MP คือ รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท ซึง่ คำนวณจำกมูลค่ำกำรซือ้ ขำยหุน้ สำมัญของ
บริษัททัง้ หมด หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญของบริษัทที่มีกำรซือ้ ขำยทัง้ หมดในตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
EP คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิ หรือรำคำกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลีย่ นแปลงแล้ว

ในกรณี ที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญ ของบริษัท ” เนื่องจำกหุน้ สำมัญไม่มีกำรซือ้ ขำยในวัน
ใช้สทิ ธิ บริษัทจะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
2.2. การชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะชาระให้เป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สทิ ธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบีย้
ทัง้ นี ้ หำกบริษัท ไม่สำมำรถคื นเงิ นค่ำจองซือ้ หุ้นดังกล่ำวให้แก่ผูถ้ ือใบสำคัญ แสดงสิทธิ ได้ภำยในกำห นดเวลำ
ดังกล่ำว บริษั ทจะชำระดอกเบีย้ ให้แก่ผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ ในอัตรำร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกค่ำเสียหำย
นับจำกวันที่พน้ กำหนดระยะเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รบั เงินคืนแล้ว อย่ำงไรก็ดีไม่ว่ำ
ในกรณี ใดๆ หำกได้มีกำรส่งเช็คคืนเงิ นค่ำเสียหำยดังกล่ำวทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงควำม
จำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั คืนเงินค่ำเสียหำยแล้วโดยชอบ และ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
อนึ่ง ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ที่ มิ ใช่สัญ ชำติ ไทยที่ ใช้สิทธิ จ องซือ้ หุ้น สำมัญ แต่ไม่สำมำรถจองซือ้ ได้
เนื่องจำกอัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยในขณะนัน้ เกินกว่ำที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ในกรณี
เช่ น นี ้ บริษั ท จะไม่ ช ดใช้ค่ ำ เสี ย หำย หรือ ด ำเนิ น กำรอื่ น ใดให้แ ก่ ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ มิ ใ ช่ สัญ ชำติ ไทย และ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใดๆ ทัง้ สิน้ อย่ำงไรก็ดี
ใบสำคัญแสดงสิทธิยงั มีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย หำก ณ วันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่
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มิใช่สญ
ั ชำติไทยยังไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เนื่องจำกอัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยในขณะนัน้ เกินกว่ำ
จำนวนที่ระบุไว้ในข้อจำกัดกำรโอนหุน้ สำมัญ ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถ้ ือใบสำคัญ แสดง
สิทธิที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยดังกล่ำว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำย
ที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
3.

เงือ่ นไขการปรับสิทธิ

บริษั ท จะไม่ ข ยำยอำยุ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ และไม่แ ก้ไขเปลี่ ย นแปลงรำคำและอัต รำกำรใช้สิท ธิ เว้น แต่ เกิ ด
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ไม่ให้นอ้ ยไปกว่ำเดิม
(ก)

เมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษัท อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
ซึง่ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที เมื่อมูลค่ำที่ตรำไว้มีผลใช้บงั คับ
ตำมที่เผยแพร่ผำ่ นระบบเผยแพร่ขอ้ มูลสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
(1)

รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [Par 1]
[Par 0]

(2)

อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [Par 0]
[Par 1]

โดยที:่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

(ข)

Par 1

คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญหลังกำรเปลีย่ นแปลง

Par 0

คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

เมื่อบริษัทได้เสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด
ในรำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้
สำมัญของบริษัท"
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมั ญจะ
ไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมำย XR) สำหรับกรณี
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ที่ เป็ น กำรเสนอขำยให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม (Rights Issue) และ/หรือ วัน แรกของกำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ที่
ออกใหม่ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคล
ในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
“รำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ ” คำนวณได้จำกจำนวนเงินทัง้ สิน้ ที่บริษัทจะได้รบั จำกกำรเสนอ
ขำยหุน้ สำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญ ที่ออกใหม่นนั้ หำรด้วย
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ทงั้ หมด
“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท” กำหนดไว้เท่ำกับมูลค่ำกำรซือ้ ขำยหุน้ สำมัญของบริษัททัง้ หมด
หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญของบริษัทที่มีกำรซือ้ ขำยทัง้ หมดในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่ำง
ระยะเวลำ 7 วันทำกำร (วันที่เปิ ดทำกำรซือ้ ขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกัน ก่อนวันที่ใช้ในกำรคำนวณ
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่
(วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมำย XR) สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Rights
Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ ที่อ อกใหม่ สำหรับ กรณี ที่ เป็ น กำรเสนอขำยให้แ ก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท” เนื่องจำกหุน้ สำมัญไม่มีกำรซือ้ ขำยใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทจะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
อนึง่ ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไขที่ตอ้ ง
จองซือ้ ด้วยกันให้ใช้จำนวนหุน้ และรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำสุทธิเฉลีย่ ต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญ
ที่ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซือ้ ด้วยกัน ให้นำเฉพำะ
จ ำนวนหุ้น และรำคำเสนอขำยที่ ต่ ำ กว่ำร้อ ยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่ อ หุ้น ของหุ้น สำมัญ ของบริษั ท ”
มำคำนวณกำรเปลีย่ นแปลงเท่ำนัน้
(1)

รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP(A + B)]

(2)

อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP(A + B)]
[(A x MP) + BY]

โดยที:่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
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Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

(ค)

MP

คือ รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท

A

คือ จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
เพื่อสิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ กรณีเสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
และ/หรือ วัน ก่ อ นวัน แรกของกำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ที่ อ อกใหม่ กรณี เสนอขำย
หุน้ สำมัญ ให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณี เสนอขำยหุน้ สำมัญ ให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด แล้วแต่กรณี

B

คือ จำนวนหุน้ สำมัญ ที่ออกใหม่ทงั้ กำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ื อหุน้ เดิม และ/หรือเสนอขำย
ให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด

BY

คือ จำนวนเงิ นที่ได้รบั หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่ เกี่ ยวข้อง (ถ้ำมี) จำกกำรออกและเสนอขำย
หุน้ สำมัญ ที่ออกใหม่ ทัง้ กำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ื อหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด

เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคล
ในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นนั้ ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิ ในกำรซือ้ หุน้
สำมัญ (เช่นหุน้ กู้แปลงสภำพ หรือใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สำมัญ ) โดยที่รำคำสุทธิ ต่อหุน้ ของหุน้
สำมัญ ที่ ออกใหม่เพื่ อรองรับสิท ธิ ดังกล่ำวต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุน้ สำมัญ ของ
บริษัท”
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญไม่ได้
รับสิทธิกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้ำงต้นที่ให้สทิ ธิที่จะแปลงสภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้
สิทธิ ในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึน้ เครื่องหมำย XR) สำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะ
แปลงสภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ กรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
“รำคำสุทธิตอ่ หุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิ ” คำนวณได้จำกจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รบั
จำกกำรขำยหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิ ในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ
หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำรออกหลักทรัพย์นนั้ รวมกับเงินที่จะได้รบั จำกกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ น
หุน้ สำมัญ หรือใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญนัน้ หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทัง้ สิน้ ที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิ
นัน้
“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท” มูลค่ำกำรซือ้ ขำยหุน้ สำมัญของบริษัททัง้ หมดหำรด้วยจำนวน
หุน้ สำมัญ ของบริษั ทที่ มีกำรซือ้ ขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่ำงระยะเวลำ
7 วันทำกำร (วันที่เปิ ดทำกำรซือ้ ขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกัน ก่อนวันที่ใช้ในกำรคำนวณ
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ออกใหม่
ใดๆ ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิ ในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ สำหรับกรณี ที่เป็ น
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กำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะ
แปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิ ในกำรซือ้ หุน้ สำมัญสำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
(1)

รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP(A + B)]

(2)

อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP(A + B)]
[(A x MP) + BY]

โดยที:่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
MP

คือ รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท

A

คือ จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
เพื่อสิทธิ ในกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ น
หุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญกรณีเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ
วันก่ อนวัน แรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพ ย์ที่ ออกใหม่ที่ให้สิท ธิ ที่จ ะแปลงสภำพ/
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญหรือให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญกรณีเสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B

คือ จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ของหลักทรัพย์ใดๆที่ให้สิทธิ ที่จะ
แปลงสภำพ/เปลี่ ย นเป็ นหุ้น สำมั ญ หรือ ให้สิ ท ธิ ในกำรซื อ้ หุ้น สำมัญ ส ำหรับ กำร
เสนอขำยให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม และ/หรือ เสนอขำยให้แ ก่ ป ระชำชนทั่ว ไปและ/หรือ
เสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด

BY

คือ จำนวนเงินที่ได้รบั หักด้วยค่ำใช้จำ่ ยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) จำกกำรออกหลักทรัพย์ใดๆที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิ ในกำรซือ้ หุน้ สำมัญสำหรับ
กำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รบั จำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ/
เปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญ หรือใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญ
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(ง)

เมื่อบริษัทจ่ำยปั นผลทัง้ หมดหรือบำงส่วนเป็ นหุน้ สำมัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่
มีสทิ ธิรบั หุน้ ปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครือ่ งหมำย XD)
(1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x A
[A + B]
(2) อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B]
A
โดยที:่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

(จ)

A

คือ จำนวนหุ้น สำมัญ ที่ ได้เรีย กช ำระเต็ ม มูลค่ำ แล้ว ณ วัน ก่ อ นปิ ด สมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ
หุน้ สำมัญเพื่อกำหนดสิทธิในกำรรับหุน้ สำมัญปั นผล

B

คือ จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สำมัญปั นผล

เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทหลัง
หักภำษี เงินได้ สำหรับกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่
มีสทิ ธิรบั เงินปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครือ่ งหมำย XD)
อั ต รำร้อ ยละของเงิ น ปั นผลที่ จ่ ำ ยให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ค ำนวณ โดยน ำเงิ น ปั นผลที่ จ่ ำ ยออกจริ ง จำก
ผลกำรดำเนินงำนในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชีไม่วำ่ จะจ่ำยจำกกำไรสุทธิหรือกำไรสะสม หำรด้วยกำไรสุทธิ
ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทหลังหักภำษี เงินได้ของผลกำรดำเนินงำนของรอบระยะบัญชีปีเดียวกัน
วัน ที่ ใช้ในกำรค ำนวณ หมำยถึ ง วัน แรกที่ ผู้ซือ้ หุ้น สำมัญ จะไม่ได้รบั สิท ธิ ในเงิ น ปั น ผล (วัน แรกที่ ต ลำด
หลักทรัพย์ขนึ ้ เครือ่ งหมำย XD)
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บริษัท ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)
(1)

รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)]
[MP]

(2)

อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP]
[MP - (D - R)]

โดยที:่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
MP

คือ รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท

D

คือ เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ำยแก่ผถู้ ือหุน้

R

คือ เงิ น ปั น ผลต่อ หุ้น ที่ จ่ ำ ยหำกน ำก ำไรสุท ธิ ต ำมงบกำรเงิ น เฉพำะของบริษั ท หลังหัก
ภำษี เงินได้ในอัตรำร้อยละ 80 มำคำนวณจำกจำนวนหุน้ ทัง้ หมดที่มีสิทธิได้รบั เงินปั น
ผล

“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท” มูลค่ำกำรซือ้ ขำยหุน้ สำมัญของบริษัททัง้ หมดหำรด้วยจำนวน
หุน้ สำมัญ ของบริษั ทที่ มีกำรซือ้ ขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่ำงระยะเวลำ
7 วันทำกำร (วันที่เปิ ดทำกำรซือ้ ขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกัน ก่อนวันที่ใช้ในกำรคำนวณ
(ฉ)

ในกรณี ที่ มี เหตุก ำรณ์ใดๆ อัน ท ำให้ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ เสีย สิท ธิ แ ละผลประโยชน์อัน พึ งได้โดย ที่
เหตุกำรณ์ใดๆนัน้ ไม่ได้กำหนดอยูใ่ นข้อ (ก) – (จ)
บริษัทจะพิจำรณำเพื่อกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิ ใหม่ (หรือปรับ
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตรำกำรใช้สทิ ธิ ) อย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ดอ้ ยไปกว่ำเดิม ทัง้ นีใ้ ห้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้ เป็ นที่สุด โดยบริษัทจะแจ้งตลำดหลักทรัพย์
ให้ทรำบทันทีหรืออย่ำงช้ำก่อน 9.00 น. ของวันที่รำคำและอัตรำใช้สิทธิใหม่มีผลใช้บังคับ รวมทัง้ แจ้งให้
สำนักงำน ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่มีเหตุให้ตอ้ งดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้สิทธิ หรือผล
กำรพิจำรณำเป็ นที่สดุ พร้อมทัง้ ปิ ดประกำศข้อกำหนดสิทธิที่ได้รบั กำรแก้ไข ณ ที่ทำกำรสำนักงำนใหญ่ของ
บริษัท
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บริษัท ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)
(ช)

กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) เป็ นอิสระต่อกัน
สำหรับในกรณีที่เหตุกำรณ์ตำ่ งๆ เกิดขึน้ พร้อมกันให้คำนวณกำรเปลีย่ นแปลงเรียงลำดับดังนีค้ ือ ข้อ (ก) →
(จ) → (ง) → (ข) → (ค) → (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครัง้ ที่คำนวณกำรเปลี่ยนแปลง ให้คงสภำพของ
รำคำกำรใช้สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตรำกำรใช้สทิ ธิเป็ นทศนิยม 5 ตำแหน่ง
กำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) จะไม่มีกำรเปลีย่ นแปลงซึ่งทำให้รำคำ
กำรใช้สทิ ธิใหม่สงู ขึน้ และอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุน้ ในกรณีที่หนุ้ สำมัญที่เกิดจำก
กำรใช้สิทธิ ตำมจำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิ ของกำรแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ในแต่ละครัง้ (ทศนิ ยม
5 ตำแหน่งของอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง) คำนวณออกมำเป็ นเศษของหุน้ ให้ตดั เศษของ
หุน้ นัน้ ทิง้ และหำกรำคำกำรใช้สทิ ธิหลังกำรเปลีย่ นแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุน้ สำมัญ ใน
กำรแสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิในรอบนัน้ คำนวณได้เป็ นเศษของบำท ให้ตดั เศษของบำททิง้
ในกรณี ที่รำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่ที่ได้จำกกำรคำนวณมีค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำที่ต รำไว้ของหุน้ สำมัญ ของบริษั ท
ให้ถือว่ำรำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่เท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ ของบริษัท เว้นแต่กฎหมำยกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น
และยังใช้อตั รำกำรใช้สทิ ธิตำมที่กำหนดในข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) ต่อไป แล้วแต่กรณี โดยบริษัทจะไม่มีกำรปรับ
อัตรำกำรใช้สทิ ธิเพื่อชดเชยกำรที่บริษัทไม่สำมำรถปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิตำมสูตรกำรคำนวณดังกล่ำว
ทัง้ นี ้ บริษัทจะดำเนินกำรแจ้งผลกำรเปลีย่ นแปลง โดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณและเหตุผลที่ตอ้ งมี
กำรเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ำ วให้ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ท รำบโดยเร็ว หลัง จำกที่ มี ผ ลบัง คับ ใช้ต่ อ กำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์โดยไม่
ชักช้ำ อย่ำงน้อยก่อนเวลำ 9.00 น (เวลำกรุ งเทพฯ). ของวันที่อตั รำและรำคำใช้สิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงไป
มีผลบังคับใช้ พร้อมทัง้ ปิ ดประกำศข้อกำหนดสิทธิที่ได้รบั กำรแก้ไข ณ ที่ทำกำรสำนักงำนใหญ่ของบริษัท

(ซ)

บริษัทอำจทำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคูก่ บั กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำร
ให้สทิ ธิก็ได้
(ฌ) บริษัทจะไม่ขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลีย่ นแปลงรำคำและอัตรำกำรใช้สทิ ธิ เว้นแต่จะ
มีกำรปรับสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ
4.

สถานภาพของผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิที่อยูร่ ะหว่างการแสดงความจานงการใช้สิทธิ

สถำนะของใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ ได้แสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ และ
วัน ก่ อ นวัน ที่ น ำยทะเบี ย นหุ้น สำมัญ ของบริษั ท ได้จ ดแจ้ง ชื่ อ ของผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ดัง กล่ำ ว เป็ นผู้ถื อ หุ้น ใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และกระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ จะมี ส ถำนภำพและสิ ท ธิ เช่ น เดี ย วกับ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ยัง ไม่ ได้แ สดงควำมจ ำนงใช้สิ ท ธิ
และนับแต่วนั ที่นำยทะเบียนหุน้ สำมัญของบริษัทได้จดแจ้งรำยชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงควำมจำนงในกำรใช้
สิ ท ธิ โดยถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ แ ล้ว นั้น ลงในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท และกระทรวงพำณิ ช ย์ได้ร ับ จดทะเบี ย น
เพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ขำ้ งต้นแล้ว บริษัทจะถือว่ำสิทธิ ของผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิมีฐำนะเป็ นผูถ้ ือหุน้ สำมัญออกใหม่ของบริษัทตำมจำนวนที่เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์
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บริษัท ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)
ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรับรำคำใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุน้ สำมัญที่เกิดขึน้ จำก
กำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำกำรใช้สทิ ธิแล้วจะ
ได้รบั กำรปรับสิทธิยอ้ นหลัง โดยบริษัทจะดำเนินกำรออกหุน้ สำมัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ื อใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุ
ตำมจำนวนที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รบั หำกรำคำที่ได้ปรับใหม่นนั้ มีผลบังคับใช้ โดยหุน้ สำมัญส่วนเพิ่มอำจ
ได้รบั ช้ำกว่ำหุน้ สำมัญที่ได้รบั ก่อนหน้ำนีแ้ ล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันทำกำร นับจำกวันที่มีกำรปรับสิทธิ
5.

สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ท่เี กิดจากการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ

สิทธิ ของหุน้ สำมัญที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิ และสภำพเหมือน
หุน้ สำมัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้ำนีแ้ ล้ว รวมทัง้ สิทธิในกำรรับเงินปั นผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุน้
ทัง้ นีน้ บั แต่วนั ที่นำยทะเบียนหุน้ สำมัญของบริษัท ได้จดแจ้งชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ สำมัญของบริษัท และกระทรวงพำณิชย์รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว หำกบริษัทได้ประกำศวันกำหนดให้สิทธิใน
เงินปั นผล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ก่อนวันที่บริษัทได้จดแจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ นีเ้ ป็ นผูถ้ ือหุน้
ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทที่กระทรวงพำณิชย์รบั จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวจะไม่มี
สิทธิได้รบั เงินปั นผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้
6.

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
ลักษณะสาคัญของหุ้น
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดง ไม่ เ กิ น 191,359,982 หุ้ น คิ ด เป็ นร้อ ยละ 100 ของ
สิทธิที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมของบริษัท และคิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของจำนวน
หุ้น ที่ จ ำหน่ ำยได้แ ล้ว ทั้งหมดของบริษั ท ซึ่งมี จ ำนวน
574,079,945 หุ้น ณ วัน ที่ 24 มิ ถุน ำยน 2564 (วัน ที่
ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 มีมติอนุมตั ิกำร
ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สำมัญ
ของบริษั ท ครัง้ ที่ 1 (PJW-W1) ให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเดิมของ
บริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ )
มูลค่ำที่ตรำไว้

หุน้ ละ 0.50 บำท

รำคำกำรใช้สทิ ธิ

3.00 บำทต่อหุน้ เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ
ซึง่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ

เนื่องจำกหุน้ สำมัญ ของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ดังนัน้ หุน้ สำมัญ
ที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถเข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ได้ภำยหลังจำกที่บริษัทดำเนินกำรจดทะเบียนหุน้ สำมัญใหม่ดงั กล่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะดำเนินกำรยื่น
ขออนุญำตนำหุน้ สำมัญที่ออกใหม่จำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วันนับจำกวันใช้สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้ นีเ้ พื่อให้หนุ้ สำมัญดังกล่ำวสำมำรถ
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ทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้เช่นเดียวกับหุน้ สำมัญ เดิมของบริษั ท ทัง้ นี ้ บริษั ทจะเสนอขำย
หุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ใ้ ห้แล้วเสร็จตำมอำยุของใบสำคัญแสดง
สิ ท ธิ และในกรณี ที่ บ ริ ษั ทมี หุ้ น สำมั ญ ที่ อ อกใหม่ เ พื่ อรองรั บ กำรใช้ สิ ท ธิ ต ำม ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อก
ในครัง้ นี ้ เหลือจำกกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจำรณำต่อไปตำมลำดับ โดยให้เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
7.

ข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิและข้อจากัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ
7.1. ข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
7.1.1. บริษั ท ไม่มี ขอ้ จำกัดในกำรโอนใบสำคัญ แสดงสิทธิ เว้นแต่เป็ นกำรโอนในช่วงเวลำที่มี กำรปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมข้อ 7.1.3
7.1.2. กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.1.3. นำยทะเบียนใบสำคัญ แสดงสิทธิ จะปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ เพื่อพักกำรโอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็ นระยะเวลำ 21 วัน ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อ
ก ำหนดสิ ท ธิ ข องผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นกำรได้ร ับ หรือ ใช้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ต่ ำ งๆ ในฐำนะ
ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ หรือ 21 วัน ก่ อ นวัน ใช้สิท ธิ ค รัง้ สุด ท้ำ ย ทั้งนี ถ้ ้ำวัน ปิ ด สมุด ทะเบี ย น
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิวนั แรกไม่ตรงกับวันทำกำรให้เลือ่ นเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำ

7.2. ข้อจากัดการโอนหุ้นสามัญ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 10 ระบุว่ำ “หุน้ ของบริษัท ให้โอนกันได้โดยเสรี และหุน้ ที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวในขณะใด
ขณะหนึง่ ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมด กำรโอนหุน้ รำยใดที่จะทำให้อตั รำส่วน
กำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำวของบริษัทเกินอัตรำส่วนข้ำงต้น บริษัทมีสทิ ธิปฏิเสธกำรโอนหุน้ ของบริษัท รำยนัน้ ได้”
7.3. ข้อจากัดการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
7.3.1. บริษัทจะไม่ออกหุน้ สำมัญให้แก่ผใู้ ช้สิทธิ ที่มิใช่สญ
ั ชำติ ไทย ในกรณี ที่กำรออกหุน้ ดังกล่ำวทำให้
สั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ้ น ของคนที่ ไ ม่ ใ ช่ สั ญ ชำติ ไ ทยมี เ กิ น กว่ ำ ร้อ ยละ 49.00 ของจ ำนวนหุ้ น
ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมด ตำมที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท
7.3.2. หำกข้อจำกัดในเรื่องสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยในบริษัท ทำให้ผถู้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยที่ได้ดำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิ ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำม
จำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิทงั้ หมด บริษัทจะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงิน
ตำมรำคำใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ไม่ใช่
สัญชำติไทยดังกล่ำวทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 45 วัน นับจำกวันใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ
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ในกรณี ที่ ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ เป็ นบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ สัญ ชำติ ไทย ไม่ ส ำมำรถใช้สิ ท ธิ ต ำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซือ้ หุน้ รองรับของบริษัทได้ อันเนื่องมำจำกข้อจำกัดในเรือ่ งสัดส่วนกำรถือ
หุน้ ดังกล่ำวข้ำงต้น ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว ยังคงสำมำรถที่จะดำเนินกำรใช้สิทธิ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิต่อไปได้ โดยให้ดำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิ
ในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิครัง้ ต่อๆไป จนถึงวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย ตรำบเท่ำที่
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวไม่มีผลขัดต่อข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10 ในเรื่องกำรถื อหุน้ สำมัญ โดย
คนต่ำงด้ำว (รวมทัง้ สัดส่วนที่อำจมีกำรแก้ไขในข้อบังคับของบริษัทในอนำคต)
ทัง้ นี ้ หำกในวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวไม่สำมำรถใช้สทิ ธิได้เนื่องจำก
ข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนกำรถื อครองหุน้ ของผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่ มิใช่สญ
ั ชำติไทย ให้ถือว่ำ
ใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวหมดอำยุลง
7.3.3. ผูถ้ ือใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยจะไม่ได้รบั กำรชดเชยไม่ว่ำในรู ปแบบใดจำกบริ ษัท
ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้สทิ ธิได้โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจำกัดเรือ่ งสัดส่วนกำรถือครองหุน้ ของคนต่ำง
ด้ำวตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ดังมีรำยละเอียดตำมข้อ 7.3.1
8.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ไม่มีกำรกำหนดรำคำของใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 เนื่องจำกเป็ นกำรออกโดยไม่คิดมูลค่ำ

9.

การแก้ไขเพิ่มเติมและเงือ่ นไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ
9.1. การแก้ไขในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญหรือที่ต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิ ที่มิใช่สำระสำคัญของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรือ เรื่อ งที่ เห็ น ได้ว่ำ จะเป็ น ประโยชน์ต่ อ ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ โดยชัด แจ้ง หรือ ในส่ว นซึ่ง ไม่ ท ำให้สิท ธิ ข องผู้ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิดอ้ ยลง หรือเพื่อให้เป็ นไปตำมบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกำศ หรือ
ข้อบังคับของสำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัท
กระทำได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั ควำมยินยอมจำกที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยหลังจำกที่ ได้ดำเนินกำรดังกล่ำวแล้ว
ทัง้ นี ้ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะต้องไม่เป็ นกำรขยำยอำยุใบสำคัญ หรือกำรเปลีย่ นแปลงรำคำหรืออัตรำกำร
ใช้สทิ ธิ ยกเว้นกำรปรับสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี ้
9.2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีอื่น
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมข้อ 9.1 ต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกบริษัทและมติที่ประชุม
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 10.8
9.3. การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
บริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิดงั กล่ำวในข้อ 9.1 หรือ 9.2 ผ่ำน
ทำงระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์โดยเร็ว หลังจำกที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนด
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สิทธิที่แก้ไขเปลีย่ นแปลงให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รบั กำรร้องขอ ภำยใน 15 วันนับจำกวันที่ได้รบั กำรร้องขอเป็ น
หนังสือจำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ที่จะขอรับข้อกำหนดสิทธิที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติมต่อบริษัทได้ นอกจำกนี ้ บริษัทจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิ ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้แก่นำยทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ
9.4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ขัดกฎหมาย
ทัง้ นี ้ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใดๆ ต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ข้อกำหนดแห่งประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรือ่ ง กำรขออนุญำตและ
กำรอนุญ ำตให้เสนอขำยใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จะซือ้ หุน้ ที่ ออกใหม่ และหุน้ ที่ ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญ แสดงสิท ธิ
ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 รวมทัง้ ข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือกำรเปลีย่ นแปลงใดๆ ที่อำจมีในอนำคต ตลอดจนกฎหมำยอื่น
ใดที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกำศของหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
10.

การประชุมผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
กำรเรียกและ/หรือ กำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็ นไปตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้
10.1. บริษัทต้องเรียกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ โดยเร็วภำยใน
30 วันนับแต่เกิดเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)
(ข)

หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ไม่ว่ำโดยบริษัทหรือผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตำมข้อ 9.2 หรือ
หำกมีเหตุกำรณ์ ซึ่งบริษัทเห็นว่ำอำจกระทบต่อส่วนได้เสียของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่ำงเป็ น
นัยสำคัญ หรือควำมสำมำรถของบริษัทในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณี ที่ บ ริษั ท ผูอ้ อกใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ไม่ด ำเนิ น กำรจัด กำรประชุม ภำยใน 30 วัน นับ จำกวัน ที่ เกิ ด
เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวใน (ก) หรือ (ข) ข้ำงต้น ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่นอ้ ย
กว่ำร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทัง้ หมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ อำจร่วมกัน
เข้ำชื่อทำหนังสือร้องขอให้บริษัทผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ดำเนินกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ได้ โดยระบุเหตุผลในกำรขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำว และบริษัทจะต้องจัดประชุม
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำ 30 วันนับจำกวันที่ได้รบั กำรร้องขอจำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่ำวนัน้ และหำกบริษัทไม่จดั กำรประชุมในกำหนดดังกล่ำว ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถจัดประชุม
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้เอง
ในกรณีที่มีกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะดำเนินกำรกำหนดวันที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
มีสทิ ธิเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) โดยวันที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดจะต้อง
เป็ นวันที่ลว่ งหน้ำก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่เกิน 2 เดือน
10.2. ในกำรเรียกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรประชุมเนื่องจำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั
มิได้ใช้สทิ ธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำ
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หนังสือนัดประชุม ระบุ สถำนที่ วัน เวลำ ผูท้ ี่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจำรณำในที่ประชุม และ
จัดส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ใช้สทิ ธิหรือใช้สทิ ธิไปแล้วบำงส่วนแต่
ละรำยตำมรำยชื่อ และที่อยู่ที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ และแจ้งผ่ำนทำงสื่อของ
ตลำดหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุมในแต่ละครัง้
10.3. ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สทิ ธิไปแล้วบำงส่วน
ซึง่ มีสทิ ธิเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน
ก็ได้ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่บริษัทกำหนดและให้
ยื่ น หนัง สื อ มอบฉัน ทะต่ อ ประธำนที่ ป ระชุม หรือ ผู้ที่ ป ระธำนที่ ป ระชุ ม มอบหมำยก่ อ นเริ่ม กำรประชุ ม
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง ผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิ ไปแล้วบำงส่วนของบริษัทในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิ คนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจำรณำอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจำรณำและลงมติ ห้ำมมิให้ผถู้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิคนนัน้ ออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจำรณำข้อนัน้
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีส่วนได้เสียตำมข้อนี ้ หมำยถึง ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในเรือ่ งที่ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ
10.4. ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ ถื อ อยู่ โดยใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ห นึ่ งหน่ วยมี ห นึ่ง เสีย ง ผู้เป็ น ประธำนในที่ ป ระชุม ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน นอกจำกสิทธิที่ตนมีในฐำนะเป็ นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
10.5. ในกำรประชุมผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จัดขึน้ โดยบริษัท ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลที่ได้รบั
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัท ทำหน้ำที่เป็ นประธำนที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผูจ้ ดั กำรประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ทงั้ สองกรณีประธำนที่ประชุมไม่มีสทิ ธิออกเสียงชีข้ ำด
10.6. องค์ประชุมในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ใช้
สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะมำประชุมรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 25 รำย ซึ่งถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทัง้ หมดของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั
มิได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้
ถื อ ว่ ำ กำรประชุ ม เป็ นอั น ระงั บ ไป หำกกำรประชุ ม ผู้ถื อ ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ นั้ น เป็ นกำรเรี ย กโดย
มติคณะกรรมกำรบริษัท ให้นดั ประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน แต่ไม่เกินกว่ำ 14 วัน นับจำก
วันกำหนดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้บริษัทดำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ไปยังผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ ทุกรำยและตลำดหลักทรัพ ย์ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ ระบุไว้ขำ้ งต้น
ในกำรประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์ประชุมกล่ำวคือ มีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิมำประชุม
เท่ำใดถือว่ำเป็ นองค์ประชุม ทัง้ นี ้ สำหรับในกรณี ที่ผูถ้ ือใบสำคัญ แสดงสิทธิ เป็ นผูร้ อ้ งขอให้เรียกประชุม
จะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่
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10.7. ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ว 60 นำที ยังมีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำร่วม
ประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ถือว่ำกำรประชุมเป็ นอันระงับไป
10.8. มติที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วย
ของผู้ถื อใบสำคัญ แสดงสิท ธิ หรือ ผูร้ บั มอบฉัน ทะ ที่ ยังมิ ได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิท ธิ ไปแล้วบำงส่วน ณ
ขณะนัน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
10.9. มติใดๆ ซึง่ ที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ำมีผลผูกพันผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทุกรำยไม่วำ่ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธินนั้ จะได้เข้ำร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตำม
10.10. ภำยหลัง จำกบริษั ท ได้ด ำเนิ น กำรจัด ประชุม ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ บริษั ท จะแจ้ง มติ ข องที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบ ผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์
ทันที หรืออย่ำงช้ำภำยใน 9.00 น. ของวันทำกำรถัดไป
10.11. บริษัทจะดำเนินกำรจัดทำและบันทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบันทึกดังกล่ำวไว้ที่สำนักงำนใหญ่
ของบริษัท รำยงำนประชุมที่ได้ลงลำยมือชื่อโดยประธำนให้ถือเป็ นหลักฐำนอันสมบูรณ์ของกิจกำรทัง้ หลำย
ที่ได้ประชุมกันนั้น และจัดส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่ต ลำดหลักทรัพย์และสำนักงำน ก.ล.ต.
ภำยในระยะเวลำไม่ เกิ น 14 วั น นั บ จำกวั น ประชุ ม ผู้ ถื อ ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ และในกรณี ที่ ผู้ ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิรอ้ งขอ บริษัทจะต้องจัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิรำยที่รอ้ ง
ขอด้วย โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยนัน้ ๆ
10.12. ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำยจำกบริษัท และที่ปรึกษำกฎหมำยของ
บริษั ท มี สิท ธิ ที่ จ ะเข้ำร่ว มประชุม ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ เพื่ อ แสดงควำมคิ ด เห็ น หรือ ให้ค ำอธิ บ ำยใน
ที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
10.13. บริษัทจะเป็ นผูช้ ำระค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทงั้ หมด
10.14. บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตำมมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินบั ตัง้ แต่วนั ที่ประชุมเพื่อ
ลงมติ และบริษัทจะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้สำนักงำน ก.ล.ต.และ
ตลำดหลักทรัพย์ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมนัน้
11.

ผลบังคับข้อกาหนดสิทธิและกฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดสิทธินจี ้ ะมีผลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไปจนถึงวันหมดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย
ข้อกำหนดสิทธิ นีจ้ ะใช้บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีขอ้ ควำมใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินีข้ ดั หรือแย้งกับ
กฎหมำย หรือประกำศใดๆ ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้ใช้ขอ้ ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำวบังคับกับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ แทนข้อควำมของข้อกำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนที่ขดั หรือแย้งกันนัน้
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ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)

ลงชื่อ ........................................................................
(นำยสำธิต เหมมณฑำรพ)
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท

ลงชื่อ ........................................................................
(นำงมำลี เหมมณฑำรพ)
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท
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เอกสารแนบ 1
ผลกระทบต่อผู้ถอื หุน้
ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะได้รบั ผลกระทบ (Dilution Effect) จำกกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ (PJW-W1) ดังนี ้
1.

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
กำรลดลงของรำคำหุน้
P0

P1

=

Po - P1

P0
= รำคำตลำดก่อนเสนอขำย PJW-W1 ซึ่งคำนวณจำกรำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักของหุน้ สำมัญของ
บริษั ทที่ ซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลำ 15 วันท ำกำรติ ดต่อกัน ก่อนวันที่ ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 3/2564 ในวันที่ 8 พฤษภำคม 2564 มีมติอนุมตั ิให้บริษัทออกและ
เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ำกับ 4.36 บำทต่อหุน้
= รำคำตลำดหลังเสนอขำย PJW-W1
=
=

(P0 × Q0 ) + (Pw × Qw )
Q0 + Qw
(4.36 บำทต่อหุน้ × 574,079,945 หุน้ ) + (3.00 บำทต่อหุน้ × 191,359,982 หุน้ )
(574,079,945 หุน้ + 191,359,982 หุน้ )

= 4.02 บำทต่อหุน้
โดย
Q0

= จำนวนหุน้ ชำระแล้วของบริษัทก่อนกำรเสนอขำย PJW-W1 เท่ำกับ 574,079,945 หุน้

Qw

= จำนวนหุน้ รองรับ PJW-W1 เท่ำกับ 191,359,982 หุน้

Pw

= รำคำใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทของ PJW-W1 เท่ำกับ 3.00 บำทต่อหุน้

ดังนัน้
Price Dilution

ข้อกำหนดสิทธิ PJW-W1

=

(4.36 บำทต่อหุน้ - 4.02 บำทต่อหุน้ )

4.36 บำทต่อหุน้
= ร้อยละ 7.80
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2.

การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถอื หุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ เดิมใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ (PJW-W1) ทัง้ จำนวน 191,359,982 หน่วย จะไม่
เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control Dilution)
แต่ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ เดิมไม่ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ และมีบุคคลที่ไม่ใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิ (PJW-W1) ทัง้ จำนวน 191,359,982 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control
Dilution) ให้ลดลงร้อยละ 25.00 โดยมีรำยละเอียดกำรคำนวณ ดังนี ้
Control Dilution

=

Qw
Q0 + Qw
191,359,982 หุน้

=

(574,079,945 หุน้ + 191,359,982 หุน้ )
= ร้อยละ 25.00
3.

การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)

ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ (PJW-W1) ทัง้ จำนวน 191,359,982 หน่วย จะทำให้
เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ให้ลดลงร้อยละ 25.00 โดยมีรำยละเอียดกำรคำนวณ ดังนี ้
EPS Dilution

=

EPS0 - EPS1
EPS0

โดย
EPS0

= EPS ก่อนเสนอขำย PJW-W1
=
=

กำไรสุทธิของบริษัท
Q0
115,047,138.33 บำท

574,079,945 หุน้
= 0.20 บำทต่อหุน้
EPS1

= EPS หลังเสนอขำย PJW-W1
=
=

กำไรสุทธิของบริษัท
Q0 + Qw
115,047,138.33 บำท

(574,079,945 หุน้ + 191,359,982 หุน้ )
= 0.15 บำทต่อหุน้

ข้อกำหนดสิทธิ PJW-W1
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ดังนัน้
EPS Dilution

ข้อกำหนดสิทธิ PJW-W1

=

(0.20 บำทต่อหุน้ - 0.15 บำทต่อหุน้ )

0.20 บำทต่อหุน้
= ร้อยละ 25.00
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