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ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของ 

บริษัท เพซ ดเีวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 1 (PACE-W1) 

ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รุนที่ 
1 (PACE-W1) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จํานวนไมเกิน 1,503,211,278 หนวย ออกโดยบริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันท่ี 14 ธันวาคม 2560 เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออก
และเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวน 5 หุนสามัญเพิ่มทุนใหมตอ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย ในกรณีที่มีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคํานวณดังกลาวใหตัดเศษท้ิง
ทั้งจํานวน ท้ังนี้ ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หนวยละ -0- บาท โดยมีอัตราการใชสิทธิ คือ ใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญบริษัทฯ ได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ และมีราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาวที่ราคา 0.80 บาทตอหุน เวนแตกรณีมี
การปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะ
กิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ลาสุดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงกําหนดราคาใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในราคาท่ีตํ่ากวามูลคาที่ตราไวของบริษัทฯ ได โดยบริษัทฯ จะตองปฏิบัติ
ตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน รายละเอียดขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตาม
ขอกําหนดสิทธิฉบับนี้ 

ท้ังน้ี ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะไดรับสิทธิตามท่ีไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ บริษัทฯ และผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะมีความผูกพันตามขอกําหนดสิทธิทุกประการ และใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดรับ
ทราบและเขาใจขอกําหนดตางๆ ในขอกําหนดสิทธิเปนอยางดีแลว รวมทั้งไดใหความเห็นชอบกับการแตงต้ังนาย
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ท้ังน้ี บริษัทฯ จะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิไว ณ สํานักงานใหญของบริษัทฯ หรือสํานักงาน
ใหญของตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิ (หากมี) เพ่ือใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ขอตรวจสอบสําเนา
ขอกําหนดสิทธิและเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของไดในวันและเวลาทําการของบริษัทฯ หรือสํานักงานใหญของตัวแทนรับแจง
ความจํานงในการใชสิทธิ (หากมี) 
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คําจํากัดความ 

คําและขอความตางๆ ที่ใชอยูในขอกําหนดสิทธิ ใหมีความหมายดังตอไปน้ี 

ขอกําหนดสิทธิ หมายถึง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดง
สิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 
เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รุนที่ 1 
รวมทั้งที่มีการแกไข (หากมี) 

ตลาดหลักทรัพย หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

นายทะเบียน หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ผูท่ี
ไดรับการแตงต้ังใหทําหนาที่เปนนายทะเบียนของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ แทน 

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ 

หมายถึง เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด เพื่อใชแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
รุนที่ 1 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพซ ดีเวล
ลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 1 ชนิดระบุชื่อ
ผูถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได  

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหมและหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพซ 
ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รุนที่ 1 และให
รวมถึงผูถือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ 
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
รุนที่ 1 
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ระยะเวลาการแจง ความ
จํานงในการใชสิทธิ 

 

หมายถึง ระยะเวลาท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิใน
การซื้อหุนของบริษัทฯ โดยจะตองแจงความจํานงในการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญภายใน 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใช
สิทธิในแตละคร้ัง ยกเวนสําหรับวันกําหนดการใชสิทธิคร้ัง
สุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงคจะใชสิทธิซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญไมนอยกวา 15 วันทําการกอนวันกําหนดการใช
สิทธิครั้งสุดทาย  

วันใชสิทธิคร้ังแรก หมายถึง 20 เมษายน 2561

วันกําหนดการใชสิทธิ
คร้ังสุดทาย 

หมายถึง 20 กรกฎาคม 2561

วันท่ีออกใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ 

หมายถึง 23 มกราคม 2561

วันทําการ หมายถึง วันท่ีธนาคารพาณิชยเปดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งไมใชวันเสารหรือวันอาทิตย หรือวันอื่นใดท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศใหเปนวันหยุดของธนาคารพาณิชย และไม
เปนวันหยุดทําการของบริษัทฯ 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

สมุดทะเบียนผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  
หรือสมุดทะเบียน 

หมายถึง สมุดทะเบี ยนหรือแหล งข อมูลทางทะเบียนซึ่ งบั น ทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ 

สิทธิในใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ 

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด
เฉพาะสิทธิในการจองซื้อหุนรองรับ สิทธิในการเขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ และสิทธิในการไดรับคาเสียหายในกรณีหุน
รองรับไมเพียงพอ 

สํานักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 
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หุนรองรับ หมายถึง หุนสามัญท่ีออกใหมของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวนไมเกิน 1,503,211,278 หุน 
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 
(Rights Offering) รวมทั้งหุนสามัญที่จะออกใหมเพิ่มเติมใน
กรณีการปรับสิทธิภายใตขอกําหนดสิทธิ 

1. รายละเอียดเก่ียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 1,503,211,278 
หนวยใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแก
ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวน 5 หุนสามัญเพิ่มทุนใหมตอใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ 1 หนวย    (ในกรณีท่ีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคํานวณดังกลาวใหตัดเศษ
ทิ้งทั้งจํานวน) ดังนั้น จึงไมมีการกําหนดวัน วิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ 
บริษัทฯ จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) โดยมีรายละเอียด
ของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังตอไปนี้ 

1.1 ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ชื่อผูออกหลักทรัพย : บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพซ ดี
เวลลอปเมนท  คอรปอเรชั่น  จํากัด  (มหาชน) รุนที่  1 
(PACE-W1)  

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ : ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได 

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ : 23 มกราคม 2561

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ : 6 เดือน นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (วันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คือวันท่ี 23 มกราคม 2561 วันที่ครบ
กําหนดคือ วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 และวันกําหนดการใช
สิทธิคร้ังสุดทายคือวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ จะพนสภาพจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในวันถัดไป) โดยบริษัทฯ จะไมขยายอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ และไมมีขอกําหนดเรียกใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ใชสิทธิกอนครบกําหนด 
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ระยะเวลาการใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ คร้ังแรกเม่ือครบกําหนด 3 เดือน นับจากวันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

เม่ือครบระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันท่ีออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดในวันทําการสุดทายของทุกส้ิน
ระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ท้ังนี้ วันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย คือ วันที่ใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 6 เดือน นับจากวันท่ีออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ 

หากวันกําหนดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งใดไม
ตรงกับวันทําการ ใหเล่ือนวันกําหนดการใชสิทธิเปนวันทําการ
กอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาว 

จํานวนท่ีจัดสรร : ไมเกิน 1,503,211,278 หนวย

จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไว 
เพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ 

: ไมเกิน 1,503,211,278 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท

วิธีการจัดสรร : จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่
จองซื้อและไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 
โดยผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาวตองเปนผูถือหุนท่ีมีชื่อปรากฏในวันกําหนดรายชื่อผู
ถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) (Record Date) ใน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ในอัตราสวน 5 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม
ตอใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย  

ท้ังนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจาก
การคํานวณดังกลาวใหตัดเศษทิ้งทั้งจํานวน ใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะทํา
การยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิฯสวนที่ เหลือจํานวน
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ดังกลาว ซึ่งจะทําใหคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิฯใน
จํานวนเทาท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนไดลงตัว 

ราคาเสนอขายตอหนวย : 0.00 บาท (ศูนยบาท)

อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ 

: ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ ได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่
กําหนดไวในขอ 1.5  

ราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ : 0.80 บาทตอหุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ (โปรดพิจารณาเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในหัวขอ 1.5) 

ท้ังนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงิน
เฉพาะกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการลาสุดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 
กันยายน 2560 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงกําหนดราคาใช
สิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในราคาท่ีตํ่า
กวามูลคาท่ีตราไวของบริษัทฯ ได โดยบริษัทฯ จะตอง
ปฏิบัติตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) และไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ  

: บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ตลาดรองของหุนสามัญท่ีเกิด
จากการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ  

: บริษัทฯ จะนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย 

ผลกระทบตอผูถือหุน : ในการพิจารณาผลกระทบตอผูถือหุนของบริษัทฯ จะ
พิจารณาถึงผลกระทบ 3 ประการ ในการนี้ PACE-W2 
หมายความถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
รุนท่ี 2  
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ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ควบคู
กับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W2 (ไมรวมการ

ออกและเสนอขายหุนใหแกบคุคลในวงจํากัด) 
ผลกระทบตอผูถือหุน อัตราสวน 

1. ผลกระทบตอสัดสวน
การถือหุน (Control 
dilution) 

ไมมีผลกระทบตอสัดสวน
การถือหุน  

 (ในกรณีท่ีผูถือหุนทุกราย
จองซื้ อหุนสามัญเ พ่ิมทุน
ตามสัดสวนการถือหุน และ
เปนผู ใชสิทธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ 
PACE-W2) 

หรือ 
รอยละ 26.23 

(ในกรณีที่ มีการใชสิทธิ ซ้ือ
หุนสามัญเพ่ิมทุนรองรับตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ 
PACE-W2  จ น ค ร บ ท้ั ง
จํานวน แตผูใชสิทธิมิใชผูถือ
หุนเดิมของบริษัทฯ) 

2. ผลกระทบดานราคา 
(Price Dilution) 

รอยละ 37.57 
(ภายหลังการออกและเสนอ
ขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตาม
สัดสวนการถือหุน แตกอน
ก า ร ออกแล ะ เ สนอข า ย
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ 
PACE-W2) 

หรือ 
รอยละ 18.47  

(ภายหลังการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
และ PACE-W2) 
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3. ผลกระทบตอสวนแบง
กําไร (Earnings per 
share dilution) 

รอยละ 66.67 
(ในกรณีทีผูถือหุนเดิมทุก
รายจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน
ตามสัดสวนการถือหุน แตไม
ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯและ PACE-W2 
ท้ังจํานวน) 

หรือ 
รอยละ 75.41 

(ในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมทุก
รายจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน
ตามสัดสวนการถือหุน และ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
และ PACE-W2 ใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ 
PACE-W2 และ  ท่ีออกใน
ครั้งน้ีท้ังจํานวน) 

หรือ 
รอยละ 26.23 

(เม่ือเทียบกับจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของ
บริษัทฯ กอนการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ 
PACE-W2 แตภายหลังการ
ออกและเสนอขายหุนสามัญ
เพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดสวนการ
ถือหุน) 

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ควบคู
กับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W2 และเม่ือรวม
การออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 
ผลกระทบตอผูถือหุน อัตราสวน 
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1. ผลกระทบตอสัดสวน
การถือหุน (Control 
dilution) 

รอยละ 8.94 
 (ในกรณีท่ีผูถือหุนทุกราย
จองซื้ อหุนสามัญเ พ่ิมทุน
ตามสัดสวนการถือหุน และ
เปนผู ใชสิทธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ 
PACE-W2 รวมถึงการออก
และ เสนอขายหุ น ให แ ก
บุคคลในวงจํากัด) 

หรือ 
รอยละ 32.82 

(ในกรณีที่ มีการใชสิทธิ ซ้ือ
หุนสามัญเพ่ิมทุนรองรับตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ 
PACE-W2  จ น ค ร บ ท้ั ง
จํานวน แตผูใชสิทธิมิใชผูถือ
หุนเดิมของบริษัทฯ) 

2. ผลกระทบดานราคา 
(Price Dilution) 

ยังไมสามารถคาํนวณ
ผลกระทบดานการลดลง
ของราคาของกรณีจัดสรรหุน
ใหแกบุคคลในวงจํากัดได 
เน่ืองจากยังไมไดกําหนด
ราคาเสนอขายหุนใหแก
บุคคลในวงจํากัด 

3. ผลกระทบตอสวนแบง
กําไร (Earnings per 
share dilution) 

รอยละ 70.58 
(ในกรณีทีผูถือหุนเดิมทุก
รายจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน
ตามสัดสวนการถือหุน แตไม
ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯและ PACE-W2 
ท้ังจํานวน  และมีการออก
และ เสนอขายหุ น ให แ ก
บุคคลในวงจํากัด) 

หรือ 
รอยละ 77.61 
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(ในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมทุก
รายจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน
ตามสัดสวนการถือหุน และ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
และ PACE-W2 ใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ 
PACE-W2 ท่ีออกในครั้งน้ีท้ัง
จํานวน) 

หรือ 
รอยละ 23.89 

(เม่ือเทียบกับจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของ
บริษัทฯ กอนการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ 
PACE-W2 แตภายหลังการ
ออกและเสนอขายหุนสามัญ
เพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดสวนการ
ถือหุน  การออกและเสนอ
ข า ย หุ น ใ ห แ ก บุ ค ค ล ใ น
วงจํากัด) 

โดยมีรายละเอียดการคํานวณตามขอ 1.16 ของขอกําหนด
สิทธินี้ 

1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ 

1.2.1  นายทะเบียนมีหนาที่ที่จะตองออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทุกราย 
โดยในสวนของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย จะระบุชื่อศูนยรับฝาก
หลักทรัพยเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แทนในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ นั้น 
นายทะเบียนจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่นาย
ทะเบียนกําหนดใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพย 

1.2.2  นายทะเบียนมีหนาที่ตามสัญญาแตงต้ังนายทะเบียนท่ีจะตองจัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียน 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไวจนกวาใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดจะมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทฯ หรือจนกวาครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (แลวแตกรณี) 
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1.2.3  ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

-  ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ กรณีทั่วไป  

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะตกไดแกบุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏช่ือเปนเจาของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนดังกลาวที่ระบุอยูในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ในขณะนั้นๆ หรือในวันกอนวันแรกของการปดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เวนแตจะไดมีการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่ง
สามารถใชยันกับผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดตามขอ 1.3 เกิดขึ้นแลวในวันปดสมุด
ทะเบียนท่ีเก่ียวของขางตน ซึ่งสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะตกไดแกผูรับโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ 

-   ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ กรณีท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือใบสําคัญแสดง 
สิทธิฯ แทน  

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะตกไดแกบุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิทธิฯไดรับแจงเปนหนังสือจากศูนยรับฝากหลักทรัพยวาเปนผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ จํานวนดังกลาวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยจํานวน
ดังกลาวจะตองไมเกินกวาจํานวนรวมของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในชื่อของศูนยรับฝาก
หลักทรัพยที่ระบุอยูในสมุดทะเบียนในขณะน้ันๆ หรือในวันกอนวันแรกของการปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีการปดสมุดทะเบียน 

1.2.4  เม่ือศูนยรับฝากหลักทรัพยแจงตอนายทะเบียน นายทะเบียนมีหนาที่ที่จะตองออกใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ใหแกผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยและลงทะเบียน
ใหผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รายดังกลาวเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามจํานวนที่ไดรับแจงจากศูนยรับฝากหลักทรัพย ท้ังน้ี เม่ือไดมีการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนดังกลาวแลว นายทะเบียนจะแกไขจํานวนรวมของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไวในชื่อของศูนยรับฝาก
หลักทรัพย โดยหักจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไดแยกไปลงทะเบียนไวในชื่อของผูทรงสิทธิใน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ออก สวนจํานวนรวมของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกใหแกศูนยรับฝาก
หลักทรัพยนั้น หากนายทะเบียนไมไดทําการแกไข (ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม) ใหถือวามีจํานวนลดลง
ตามจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไดแยกไปออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนไวใน
ชื่อของผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาว 

1.3 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

1.3.1  การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิไดฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
ดังนี้ 
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- การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ระหวางผูโอนและผูรับโอน การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
จะสมบูรณเม่ือผูโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเปนผูที่สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ระบุชื่อเปนเจาของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในจํานวนที่จะทําการโอน หรือผูรับโอน
คนสุดทายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนตอเนื่องครบถวนจากผูที่ปรากฏช่ือดังกลาว 
(แลวแตกรณี) ไดสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูรับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลัง
แสดงการโอนไวดวย 

- ผลการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ระหวางผูรับโอนกับบริษัทฯ การโอนใบสําคัญแสดง 
สิทธิฯ จะใชยันกับบริษัทฯ ไดก็ตอเม่ือนายทะเบียนไดรับคําขอลงทะเบียนการโอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ พรอมทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีผูรับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ได
ลงลายมือชื่อเปนผูรับโอนในดานหลังของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ นั้นครบถวนแลว 

- ผลของการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ระหวางผูรับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ จะใชยันกับบุคคลภายนอกไดก็ตอเม่ือนายทะเบียนไดลงทะเบียนการโอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เรียบรอยแลว 

- การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะตองกระทํา ณ สํานักงานใหญของ
นายทะเบียนในวันและเวลาทําการของนายทะเบียน และจะตองทําตามแบบและวิธีการที่
นายทะเบียนกําหนด โดยผูขอลงทะเบียนจะตองสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ลง
ลายมือชื่อครบถวนตามหลักเกณฑขางตน พรอมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความ
ถูกตองและความสมบูรณของการโอนและการรับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุด
ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ พรอมทั้งหลักฐานอื่นๆ ตามที่นายทะเบียนกําหนด 
อยางไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไมรับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
หากนายทะเบียนเห็นวาการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ น้ันไมชอบดวยกฎหมาย 

1.3.2  สําหรับการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยใหเปนไปตามขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย ศูนยรับฝากหลักทรัพย และหนวยงานที่เก่ียวของ 

1.4 การใชสิทธิและเง่ือนไขการใชสิทธิ 

1.4.1 วันกําหนดการใชสิทธิ และการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งแรกเมื่อครบกําหนด 3 
เดือน นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เม่ือครบระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดใน
วันทําการสุดทายของทุกส้ินระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ วัน
กําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 6 เดือน นับจากวันที่
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ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หากวันกําหนดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งใดไมตรงกับ
วันทําการ ใหเล่ือนวันกําหนดการใชสิทธิเปนวันทําการกอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาว  

โดยวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรก ตรงกับวันท่ี 20 เมษายน 2561 และวันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทายตรงกับวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยบริษัทฯ จะไมขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
และไมมีขอกําหนดเรียกใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใชสิทธิกอนครบกําหนด  

ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิทธิซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ตนถืออยูท้ังหมดหรือบางสวนก็ได สําหรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ท่ีเหลือและไมไดใชสิทธิภายในวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทฯ จะถือวาผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมประสงคจะใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาวและใหถือวา
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ นั้นๆ ส้ินสภาพโดยไมมีการใชสิทธิ 

1.4.2 ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ  

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จะตองแจง
ความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ตามวิธีท่ีระบุไวในขอ 1.4.6 โดยจะตองแจง
ความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ภายในระหวาง 5 วันทําการกอนวัน
กําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ภายในชวงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากวันกําหนดการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งใดไมตรงกับวันทําการ ใหเล่ือนวันกําหนดการใชสิทธิเปนวันทําการ
กอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาว  ยกเวนสําหรับวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จะตองแจงความจํานงใน
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญไมนอยกวา 15 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย  

ทั้งน้ี เม่ือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ แลว จะไมสามารถยกเลิกการแจงความจํานงในการใชสิทธิดังกลาวได 

ทั้งนี้ บรษัิทฯ จะแจงขาวเก่ียวกับระยะเวลาย่ืนความจํานงในการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ ราคาการ
ใชสิทธิ พรอมทั้งสถานท่ีใชสิทธิผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SETSMART/ 
ELCID)  โดยบริษัทฯ จะแจงรายละเอียดดังกลาวอยางนอย 5 (หา) วันทําการกอนระยะการแจง
ความจํานงในการใชสิทธิในแตละครั้ง สําหรับการใชสิทธิคร้ังสุดทาย บริษัทฯ จะสงจดหมาย
ลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ โดยบริษัทฯ จะปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 21 (ย่ีสิบเอ็ด) วัน
กอนวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย และตลาดหลักทรัพยจะทําการข้ึนเครื่องหมายหามการซ้ือ
ขายช่ัวคราว (SP) ลวงหนา 3 (สาม) วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ จนถึงวันใชสิทธิคร้ังสุดทาย ในกรณีท่ีวันปดสมุดทะเบียนดังกลาว ตรงกับวันหยุด ทําการ
ของบริษัทฯ ใหเล่ือนเปนวันทําการกอนหนาวันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาว ท้ังน้ี ใบสําคัญ
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แสดงสิทธิฯ จะพักการซื้อขายต้ังแตวันปดสมุดทะเบียนดังกลาว จนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย 

1.4.3 นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท: 0-2009-9000 
โทรสาร: 0-2009-9991 
Website: www.set.or.th/tsd 

1.4.4 สถานท่ีติดตอในการใชสิทธิ  
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 87/2 ซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3  
ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท: 0-2654-3344 
โทรสาร: 0-2654-3323 
Website: www.pacedev.com 

1.4.5 วิธีการใชสิทธิและข้ันตอนการใชสิทธิ 

ในกรณีมีการแตงต้ังตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิ และ/หรือมีการแกไขเปล่ียนแปลงสถานท่ีที่
ติดตอในการใชสิทธิ บริษัทฯ จะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผานส่ืออิเล็กทรอนิกสของ
ตลาดหลักทรัพย 

1.4.6 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถขอรับใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดท่ีบริษัทฯ 
และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิ หรือดาวนโหลดจากเว็บไซตของบริษัทฯ 
(www.pacedev.com) โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญไดที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิ โดยจะตองแจงความ
จํานงในการใชสิทธิตามระยะเวลาแสดงความจํานงในการใชสิทธิในหัวขอ 1.4.2 ตามท่ีระบุ
ขางตน 

ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ อยูในระบบใบหุน (Scrip) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เปนหลักฐานในการแจงความจํานงในการใชสิทธิไดทันที 

ในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิฯ อยูในระบบไรใบหุน (Scripless) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่
ตองการใชสิทธิตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ออก
จากระบบไรใบหุนหรือเพื่อใหออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 
โดยยื่นตอบริษัทหลักทรัพยท่ีทําหนาที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Broker) ของตน และ
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บริษัทหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการแจงกับศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อขอถอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ สําหรับนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยศูนย
รับฝากหลักทรัพยจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (แลวแตกรณี) ให
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการดําเนินการใชสิทธิตามที่ระบุไว
ขางตน 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิ โดยดําเนินการและสงเอกสารดังตอไปน้ีใหแกบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจง
ความจํานงในการใชสิทธิ ตามสถานท่ีติดตอตามที่ระบุไวในหัวขอ 1.4.4 ขางตน หรือตามท่ีมีการ
แกไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ จะแจงใหทราบตอไป (ท้ังน้ี บริษัทจะไมรับการแจงความจํานงใน
การใชสิทธิทางไปรษณีย)  

ก) แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีไดกรอกขอความถูกตองชัดเจน และ
ครบถวนทุกรายการ พรอมลงนามโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และสงใหแกบริษัทฯ 
และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิ ในชวงระยะเวลาการแจงความจํานง
การใชสิทธิ ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญได ณ สถานท่ีติดตอในการใชสิทธิ ในระยะเวลาการแจงความจํานงใน
การใช สิทธิ หรือดาวนโหลดแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดที่  
www.pacedev.com 

ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย
กําหนด ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ลงลายมือชื่อผูโอนดานหลัง ตามจํานวนท่ีระบุใน
แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ และหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นมารับใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ฉบับใหมสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไมไดใชสิทธิ (ถามี) 

ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิตามท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยไมเกินวันใชสิทธิ แกบริษัทฯ โดยวิธีใดวิธีหน่ึงดังนี้  

 กรณีชําระดวยการโอนเงินสดเขาบัญชี 

การโอนเงินเขาบัญชีดังตอไปนี้เทาน้ัน “บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)” ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา 
All Seasons Place (ถนนวิทยุ) บัญชีกระแสรายวัน เลขท่ี 155-301130-
2 และแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใชสิทธิแตละคร้ัง  

 

 



   

16 

 

 กรณีชําระดวยการนําฝาก เช็ค/ แคชเชียรเช็ค/ ดราฟท หรือคําส่ังจายเงิน
ธนาคาร 

การนําฝาก เช็ค/ แคชเชียรเช็ค/ ดราฟท หรือคําส่ังจายเงินธนาคาร ท่ีสามารถ
เรียกเก็บไดในกรุงเทพมหานคร โดยตองนําฝากภายใน 11.00 น. ของวันทํา
การ 2 วันกอนวันใชสิทธิแตละคร้ัง โดยนําฝากเขาบัญชี “บริษัท เพซ ดีเวลล
อปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)” ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) สาขา All Seasons Place (ถนนวิทยุ) บัญชีกระแสรายวัน 
เลขท่ี 155-301130-2 และแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใชสิทธิแตละ
คร้ัง 

ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการรับชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดวยวิธีการอื่นใด 
นอกเหนือจากการโอนเงินหรือนําฝากเช็ค/แคชเชียรเช็ค/ ดราฟท หรือคําส่ังจายเงิน
ธนาคาร เขาบัญชีที่กําหนดไวขางตน 

ง) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมปหรือภาษีอื่นใด (ถามี) 
ตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรหรือขอบังคับหรือกฎหมายตางๆ ที่ใชบังคับในการ
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

จ) หลักฐานประกอบการใชสิทธิ 

1) บุคคลสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ 
หรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ ยังไม
หมดอายุ (ในกรณีมีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่ง
ทําใหชื่อ/ชื่อสกุล ไมตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ใหแนบเอกสารท่ีออกโดยหนวยงานราชการ เชน 
ใบแจงเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เปนตน) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

2) บุคคลตางดาว : สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางท่ี
ยังไมหมดอายุ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

3)   นิติบุคคลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย อายุไมเกิน 6 เดือน นับจากวันที่ย่ืน
แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการ   ผูมี
อํานาจท่ีมีชื่อปรากฏอยูในหนังสือรับรองบริษัท
นั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู มี
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อํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แลวแต
กรณี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

4)   นิติบุคคลตางประเทศ : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary 
public ของประเทศที่ออกเอกสารน้ัน อายุไมเกิน 
12 เดือนกอนวันใช สิทธิ  พรอมรับรองสําเนา
ถูกตองโดยกรรมการผู มีอํานาจ และเอกสาร
หลักฐานของกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 
1) หรือ 2) แลวแตกรณี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

5)   คัสโตเดียน 
(Custodian)  

: สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary 
public ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้น อายุไมเกิน 
12 เดือนกอนวันใชสิทธิ พรอมหนังสือแตงต้ังคัส
โตเดียน หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) และเอกสาร
หลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 
2) แลวแตกรณี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

ทั้งนี้ หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไมสงมอบหลักฐานประกอบการใชสิทธิตามที่กลาว
ขางตน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิขอสงวนสิทธิท่ีจะถือวา
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไมประสงคจะใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งน้ันๆ  
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิสามารถใช
ดุลพินิจในการพิจารณาใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ได
ตามความเหมาะสม 

1.4.7 จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ขอใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ จะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น โดยอัตราการใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามขอ 1.5 

1.4.8 จํานวนหุนสามัญที่ออกใหเม่ือมีการใชสิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่งผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดชําระตามที่กลาวขางตน หารดวย
ราคาการใชสิทธิในขณะที่มีการใชสิทธิน้ัน โดยบริษัทฯ จะออกหุนสามัญเปนจํานวนเต็ม ไมเกิน
จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คูณดวยอัตราการใช
สิทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิทธิและ/หรือ อัตราการใชสิทธิแลวทําใหมีเศษเหลืออยูจากการ
คํานวณดังกลาว บริษัทฯ จะไมนําเศษดังกลาวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินท่ีเหลือจากการใช
สิทธิดังกลาวเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมเฉพาะคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
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ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุในแบบแสดงความจํานงใน
การใชสิทธิโดยถูกตองแลว ภายใน 10 (สิบ) วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง
โดยไมมีดอกเบี้ยไมวาในกรณีใดๆ 

ในกรณีที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิตามเกณฑการปรับราคาการใชสิทธิและอัตรา
การใชสิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุนสามัญที่จะไดรับจากการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหตัดเศษของหุนทิ้ง 

1.4.9 ในการใชสิทธิแตละคร้ัง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญ โดยไม
มีการกําหนดจํานวนหุนสามัญขั้นตํ่า  

1.4.10 หากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไมครบถวนหรือไมถูกตอง หรือจํานวนเงินที่บริษัทฯ 
และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิไดรับชําระไมครบตามจํานวนท่ีระบุไวในแบบ
แสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ หรือ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงใน
การใชสิทธิตรวจสอบไดวา ขอความท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดง 
สิทธิฯ กรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญน้ันไมครบถวนหรือไมถูกตอง  
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะตองทําการแกไขใหถูกตอง
ภายในระยะเวลาการแจงความจํานงใชสิทธิ หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไมทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ และ/หรือ 
ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิจะถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิก
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิจะจัดสง
เช็ค ดราฟท ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ังจายเงินของธนาคารท่ีไดรับ (แลวแตกรณี) และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ภายใน 10 (สิบ) วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ  ใหถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิน้ัน
ส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิจะไม
รับผิดชอบตอดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายอื่นใด ไมวากรณีใดๆ  

ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ชําระจํานวนเงินในการใช
สิทธิไมครบถวน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิมีสิทธิแตเพียงผูเดียว
ที่จะถือวาจํานวนหุนสามัญท่ีจองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่จะไดรับตามจํานวนเงินในการใช
สิทธิ ซึ่งตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิใน
ขณะนั้น  

การกระทําใดๆ ของบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิใหถือวาเปนท่ีสุด
ในแตละคร้ังของการใชสิทธิ   
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1.4.11 ในกรณีท่ีบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิไมสามารถคืนเงินสวนที่
ไมไดใชสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดภายในระยะเวลา 10 (สิบ) วันนับแตวันที่ใชสิทธิ
ในคร้ังนั้นๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา) ตอป 
โดยคํานวณจากเงินสวนท่ีไมไดใชสิทธินับแตวันท่ีพนกําหนด 10 (สิบ) วันดังกลาวจนถึงวันที่ผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดรับคืนเงินสวนที่ไมไดใชสิทธิ 

อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิไดทําการสงเช็ค ดราฟท 
ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ังจายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดครอมส่ังจายเฉพาะชื่อผูถือใบสําคัญสิทธิฯ 
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิโดยถูกตองแลว ให
ถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดรับเงินคืนแลวโดยชอบและไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

1.4.12 เม่ือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจะใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ กลาวคือ ไดสงมอบทั้ง
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ และชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญถูกตองและครบถวนสมบูรณ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะไมสามารถเพิกถอนการใชสิทธิได เวนแตจะไดรับความ
ยินยอมเปนหนังสือจากบริษัทฯ 

1.4.13 เม่ือพนกําหนดวันใชสิทธิครั้งสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ยังมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใชสิทธิที่กําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ นั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะใชสิทธิไมไดอีกเม่ือพนกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย 

1.4.14 บริษัทฯ จะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทฯ ตอกระทรวงพาณิชยตาม
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมสําหรับการใชสิทธิภายใน 14 (สิบส่ี) วัน นับต้ังแตวันกําหนดการใช
สิทธิซึ่งบริษัทฯ ไดรับชําระคาหุนครบถวนตามจํานวนที่มีการใชสิทธิแลว โดยบริษัทฯ จะ
ดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไดใชสิทธินั้นเขาเปนผูถือหุนสามัญของ 
บริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่คํานวณไดจากการใชสิทธิ 

หุนสามัญใหมที่ออกเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเทา
เทียมกับหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ไดออกไปกอนหนาแลวทุกประการ นับต้ังแตวันที่มีการจดแจง
ชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือผูรับสิทธิแทนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนชําระแลวเน่ืองจากการออกหุนสามัญใหม จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ กับ
กระทรวงพาณิชยแลว 
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1.4.15 ในกรณีท่ีหุนสามัญที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิไมเพียงพอ บริษัทฯ จะดําเนินการชดใช
คาเสียหายที่เกิดข้ึนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไมสามารถใชสิทธิไดตามขอ 1.8 อยางไรก็
ตาม บริษัทฯ จะไมชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไมสามารถใชสิทธิได 
ถึงแมวาจะมีหุนสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เปนบุคคลตางดาวหรือนิติ
บุคคลตางประเทศที่ไมสามารถใชสิทธิได เพราะถูกจํากัดสิทธิตามสัดสวนการถือหุนที่ระบุใน
ขอบังคับบริษัทฯ 

1.5 เง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ท้ังนี้ เพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไมใหดอยไปกวาเดิม บริษัทฯ จะ
ดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ เม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้ 

1.5.1  เม่ือบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ อันเปนผลมาจากการ
รวมหุนหรือแบงแยกหุนของบริษัทฯ โดยการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ
จะมีผลบังคับทันทีนับต้ังแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ 
ซึ่งการปรับสิทธินี้ทําเพื่อใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดรับหุนจํานวนเทาเดิม เสมือนวาไมมีการ
เปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ 

(1)  ราคาการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
Price 1  =  Price 0 x Par 1 

 Par 0 
(2)  อัตราการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

Ratio 1  =  Ratio 0 x Par 0 
                    Par 1 

โดยที่  Price 1  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0  คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1  คือ  อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0  คือ  อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

Par 1  คือ  มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปล่ียนแปลง 

Par 0  คือ  มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปล่ียนแปลง 
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1.5.2 เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมใหกับผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ
บุคคลในวงจํากัด โดย “ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหม” ตํ่ากวารอยละ 90 (เกาสิบ) 
ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใช
สิทธิจะมีผลบังคับทันที ต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออก
ใหม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 
(Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ 
บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

“ราคาเฉล่ียตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะ
ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญ หักดวยคาใชจายที่เกิดข้ึนจากการเสนอขายหลักทรัพยที่ออก
นั้น (ถามี) หารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกใหมทั้งหมด 

อนึ่ง ในกรณีท่ีเม่ือมีการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมพรอมกันมากกวา 1 ราคาการเสนอขาย 
ในเงื่อนไขท่ีจะตองจองซื้อหุนดังกลาวดวยกัน ใหนําราคาเฉล่ียท้ัง 2 ราคา และจํานวนหุนที่ออก
ใหมทั้งหมดมาคํานวณราคาเฉล่ียตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหม แตในกรณีท่ีการเสนอขาย
พรอมกันดังกลาวไมอยูภายในเงื่อนไขที่ตองจองซ้ือดวยกัน ใหนําจํานวนหุนและราคาเสนอขาย
เฉพาะของหุนสามัญที่ออกใหมซึ่ง “ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” ตํ่ากวารอยละ 
90 (เกาสิบ) ของ "ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ" มาคํานวณการเปล่ียนแปลงเทาน้ัน 

"ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ"  ไดกําหนดไวเทากับ ราคาเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน
สามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย 7 (เจ็ด) วันทําการติดตอกันกอน
วันท่ีใชในการคํานวณ ซึ่งราคาตลาดเฉล่ียถวงน้ําหนัก เทากับ มูลคาการซื้อขายหุนสามัญ
ทั้งหมดของบริษัทฯ หารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซ้ือขายท้ังหมดในตลาด
หลักทรัพย 

“วันท่ีใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จะไมไดรับสิทธิในการจอง
ซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม
สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ กรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกบุคคล
ในวงจํากัด แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ไมสามารถหา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุนสามัญไมมีการซื้อ
ขายในชวงเวลาดังกลาว บริษัทฯ จะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณแทน 

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความ
เห็นชอบ 
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(1)  ราคาการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
Price 1  =  Price 0 x [(A x MP) + BX] 

 [MP x (A + B)] 
(2)  อัตราการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

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

โดยที่  Price 1 คือ   ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัทฯ 

A คือ   จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอน
ปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการจองซ้ือหุนสามัญที่ออก
ใหมของ    ผูถือหุนเดิม และ/หรือ กอนวันแรกของการเสนอ
ขายหุนสามัญ ท่ีออกใหมแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณี
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

B คือ   จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิม 
และ/หรือ เสนอขายตอประชาชนท่ัวไป และ/หรือ เสนอขาย
ใหแกบุคคลในวงจํากัด 

BX คือ   จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งส้ิน หลังหักคาใชจายที่เกิดข้ึนจาก
การออกหลักทรัพยนั้น (ถามี) ท้ังจากการเสนอขายใหแกผู
ถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนท่ัวไป และ/หรือ 
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

1.5.3 เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน 
ทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัดโดยท่ีหลักทรัพยนั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเปนหุน
สามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ (“หลักทรัพยท่ีออกใหมท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ”) 
เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ โดยท่ี “ราคาเฉล่ียตอหุนของ
หุนสามัญท่ีจะออกใหมเพ่ือรองรับสิทธิ” ดังกลาว ตํ่ากวารอยละ 90 (เกาสิบ) ของ “ราคา
ตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ” 
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การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูถือหุน
สามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเปน
หุนสามัญ หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XR 
หรือ XW) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรก
ของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเปนหุนสามัญได
หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ กรณีเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่ีเปน
การเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

“ราคาเฉล่ียตอหุนสามัญท่ีออกใหมเพ่ือรองรับสิทธิ” คํานวณไดจากจํานวนเงินที่บริษัทฯ 
จะไดรับจากการขายหลักทรัพยท่ีมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิใน
การจองซื้อหุนสามัญ หักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพยนั้น (ถามี) รวมกับเงินที่
จะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้น หารดวยจํานวนหุนทั้งส้ินท่ีตองออกใหมเพื่อรองรับการ
ใชสิทธิน้ัน 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิแปลงสภาพพรอมกันมากกวา 1 
ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขท่ีจะตองจองซ้ือหลักทรัพยดังกลาวดวยกัน ใหคํานวณการ
เปล่ียนแปลงจาก หลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิแปลงสภาพทั้งหมด แตในกรณีที่การเสนอขาย
พรอมกันดังกลาวไมอยูภายในเงื่อนไขท่ีตองจองซื้อดวยกัน ใหคํานวณการเปล่ียนแปลงจาก 
หลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาเฉล่ียตอหุนของหุนสามัญที่จะออกใหมเพื่อ
รองรับสิทธิ" ตํ่ากวารอยละ 90 (เกาสิบ) ของ "ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ" เทานั้น “ราคา
ตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ” มีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ 1.5.2 ขางตน 

“วันท่ีใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อ
หลักทรัพยที่ออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 
สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิม (Rights Issue) และ/หรือ 
วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือให
สิทธิในการซื้อหุนสามัญแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ กรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด แลวแตกรณี 

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

 [MP x (A + B)] 
(2) อัตราการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

Ratio 1  = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
 [(A x MP) + BX] 
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โดยที่  Price 1    คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ 

A คือ   จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปด
สมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการจองซ้ือหลักทรัพยที่ออกใหมที่มี
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิใน
การจองซื้อหุนสามัญ และ/หรือ กอนวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเปน
หุนสามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ กรณีเสนอ
ขายตอประชาชนท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด แลวแตกรณี 

B คือ   จํานวนหุนสามัญที่ออกใหม เพื่อรองรับการใชสิทธิของ
หลักทรัพยใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพหรือเปล่ียนเปนหุน
สามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญตามท่ีเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายตอประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

BX คือ   จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งส้ิน หลังหักคาใชจายที่เกิดข้ึนจาก
การออกหลักทรัพยใดๆ  ที่ ให สิทธิ ท่ีจะแปลงสภาพ  / 
เปล่ียนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุน
สามัญ สําหรับการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ 
เสนอขายประชาชนท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคล
ในวงจํากัด รวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการใชสิทธิแปลง
สภาพ / เปล่ียนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิในการจองซ้ือ
หุนสามัญ 

1.5.4 เม่ือบริษัทฯ จายเงินปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญที่ออกใหมใหแกผูถือหุนของบริษัท
ฯ การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อ
หุนสามัญจะไมมีสิทธิรับหุนปนผล (วันแรกท่ีตลาดหลักทรพัยข้ึนเครื่องหมาย XD) 

(1)  ราคาการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
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Price 1  = Price 0 x A 
 (A + B) 
(2)  อัตราการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

Ratio 1  = Ratio 0 x (A + B) 
 A 

โดยที่  Price 1    คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง  
Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ   อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
A คือ   จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอน

ปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อสิทธิในการรับหุนปนผล 
B คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล 

1.5.5 เม่ือบริษัทฯ จายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 90 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินไดและ
หลังจากหักขาดทุนสะสมและสํารองตามกฎหมาย สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาป
บัญชีใดๆ ในระหวางอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตรา
การใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับเงินปนผล (วันแรกที่
ตลาดหลักทรัพยข้ึนเคร่ืองหมาย XD) 

ทั้งนี้ อัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุน คํานวณโดยนําเงินปนผลท่ีจายออกจริงจาก
ผลการดําเนินงานในแตละรอบระยะปบัญชี หารดวยกําไรสุทธิตามงบตามงบการเงินของบริษัท
ฯ หลังหักภาษีเงินไดและหลังจากหักขาดทุนสะสมและสํารองตามกฎหมาย ของผลการ
ดําเนินงานของรอบระยะเวลาปบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปนผลที่จายออกจริงดังกลาวใหรวมถึง
เงินปนผลที่จายระหวางกาลในแตละรอบบัญชีดังกลาวดวย 

วันที่ใชในการคํานวณ หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในเงินปนผล (วันแรกที่
ตลาดหลักทรัพยข้ึนเคร่ืองหมาย XD)  

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

 MP 
(2)  อัตราการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

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

โดยที่  Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
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Ratio 1 คือ   อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ 

D คือ   เงินปนผลตอหุนที่จายจริงแกผูถือหุน 

R คือ   เงินปนผลตอหุนท่ีจายในอัตรารอยละ 90 โดยคํานวณจาก
กําไรสุทธิหลักหักภาษีเงินไดและหลังจากหักขาดทุนสะสม
และสํารองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงานในรอบป
บัญชี หารดวยจํานวนหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล 

1.5.6 ในกรณีท่ีมีเหตุการณใด ๆ อันทําใหผลตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะไดรับเม่ือมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดอยไปกวาเดิม  โดยท่ี
เหตุการณใด  ๆนั้นไมไดกําหนดอยูในขอ 1.5.1 ถึงขอ 1.5.5 ดังกลาวขางตน ใหบริษัทฯ พิจารณาเพื่อ
กําหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิ (หรือปรับจํานวนหนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ แทนอัตราการใชสิทธิ) ใหมอยางเปนธรรม โดยไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฯ ดอยไปกวาเดิม โดยใหถือวาผลการพิจารณาน้ันเปนที่สุด และใหบริษัทฯ แจงตอตลาดหลักทรัพย
ทันทีนับแตวันที่มีเหตุการณหรือกอน 9.00 น. ของวันถัดไป และแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. และนาย
ทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกลาวดวยภายในระยะเวลา 15 (สิบหา) วัน 
นับต้ังแตวันท่ีมีเหตุใหตองดําเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิดังกลาว 

1.5.7 การคํานวณเปล่ียนราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1.5.1 ถึงขอ 1.5.6 เปนอิสระตอกัน 
และจะคํานวณการเปล่ียนแปลงตามลําดับเหตุการณกอนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของ
หุนสามัญของบริษัทฯ สําหรับในกรณีที่มีเหตุการณตาง ๆ จะเกิดขึ้นพรอมกันใหคํานวณการ
เปล่ียนแปลงเรียงลําดับดังนี้ คือ ขอ 1.5.1 ขอ 1.5.5 ขอ 1.5.4 ขอ 1.5.2 ขอ 1.5.3 และขอ 1.5.6 โดย
ในแตละลําดับครั้งที่มีการคํานวณการเปล่ียนแปลงใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิและอัตราการใช
สิทธิเปนทศนิยม 3 (สาม) ตําแหนง 

1.5.8 การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1.5.1 ถึงขอ 1.5.6 จะไมมี
การเปล่ียนแปลงซึ่งทําใหราคาการใชสิทธิใหมสูงขึ้นและอัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวม
หุน สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการใชสิทธิ จะคํานวณจากราคาการใชสิทธิใหมหลังการ
เปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ (จํานวนหุนสามัญคํานวณไดจาก อัตรา
การใชสิทธิใหมคูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่แสดงความจํานงการใชสิทธิ เม่ือคํานวณได
จํานวนหุนออกมาเปนเศษหุนใหตัดเศษของหุนน้ันท้ิง) ในกรณีจํานวนเงินท่ีคํานวณไดจากการใช
สิทธิมีเศษของบาท ใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิจนเปนผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมที่คํานวณ
ตามสูตรมีราคาตํ่ากวามูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใชสิทธิใหมเพียงเทากับมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญเทานั้น สําหรับ
อัตราการใชสิทธิใหมใหใชอัตราการใชสิทธิที่คํานวณไดตามขอ 1.5.1 ถึงขอ 1.5.6 เชนเดิม  

1.5.9 บริษัทฯ อาจทําการปรับราคาการใชสิทธิควบคูกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหมทดแทนการ
ปรับอัตราการใชสิทธิก็ได 

1.5.10 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1.5.1 ถึงขอ 1.5.6 และ/หรือ การ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหมทดแทนการปรับอัตราการใชสิทธิตามขอ 1.5.9 บริษัทฯ จะ
ดําเนินการแจงรายละเอียดเก่ียวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ตองมีการปรับสิทธิ 
รายละเอียดวิธีการคํานวณ ราคาการใชสิทธิใหม อัตราการใชสิทธิใหม วันท่ีการปรับสิทธิมีผล
บังคับ และจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใชสิทธิตอตลาด
หลักทรัพย โดยจะแจงทันทีนับต้ังแตวันที่มีเหตุการณหรือกอน 9.00 น. ของวันที่การปรับสิทธิมี
ผลบังคับผานทางส่ืออิเล็คทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย (SETSMART/ELCID) และแจงตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบหา) วันนับแตวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช   

1.6 การแกไขเพ่ิมเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

1.6.1 การปรับสิทธิตามท่ีระบุไวในขอ 1.5 ขางตน และการแกไขท่ีทําใหเกิดประโยชนตอผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ โดยชัดแจงหรือที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและการแกไขในสวนที่ไมใช
สาระสําคัญ เชน แกไขข้ันตอนการใชสิทธิ ซึ่งการแกไขเพิ่มเติมนี้จะตองไมขัดตอบทบัญญัติหรือ
หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ กฎหมายอื่นใดที่
เก่ียวของ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ หรือคําส่ังที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือ
ขอบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวของใหบริษัทฯ กระทําไดโดยไมตองไดรับความยินยอม
จากที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังจากท่ีไดแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต รับทราบแลว  

1.6.2 การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ 1.6.1 ตองไดรับความยินยอมจาก 
บริษัทฯ และท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในขอ 1.6.2 น้ี ยกเวนการปรับสิทธิ
ตามที่ระบุไวในขอ 1.5 จะตองไดรับความยินยอมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1.6.3 การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิไมวาในกรณีใด จะตองไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดตาม
ประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑใดของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมท้ังที่จะเพิ่มเติมภายหลังที่
บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
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1.6.4 ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไมมีสิทธิท่ีจะเสนอใหแกไข
ขอกําหนดสิทธิในเรื่อง อัตราการใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิ และอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ยกเวนเปนการแกไขเปล่ียนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย
และเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะดําเนินการแจงไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดสิทธิดังกลาวในขอ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเปล่ียนแปลง
ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เม่ือไดรับการรองขอภายใน 15 (สิบหา) วันนับแตวันที่ไดรับการ
รองขอเปนหนังสือจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และบริษัทฯ จะดําเนินการแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลักทรัพย และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ 
และจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่มีการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีการ
ปรับสิทธิมีผลบังคับใช 

1.7 การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

การเรียกและ/หรือ การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหเปนไปตามวิธีการดังตอไปน้ี 

1.7.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดไมวาในเวลาใด ๆ แตบริษัทฯ ตองเรียก
ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อขอมติในการดําเนินการใดอยางหน่ึงโดยเร็ว ภายใน 30 
(สามสิบ) วันนับแตเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ 

(ก) หากมีการเสนอขอแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิไมวาโดยบริษัทฯ หรือผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่กําหนดไวในขอ 1.6.2 หรือ 

(ข) หากมีเหตุการณซึ่งบริษัทฯ เห็นวาอาจกระทบตอสวนไดเสียของผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ อยางเปนนัยสําคัญ หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหนาที่ตาม
ขอกําหนดสิทธิ หรือ 

(ค) มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รายหน่ึงหรือหลายรายที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รวมกัน
ไมนอยกวารอยละ 25.0 (ย่ีสิบหา) ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ียังมิไดมีการใช
สิทธิ รองขอใหบริษัทฯ ดําเนินการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยไดทําเปน
หนังสือที่ระบุเหตุผลอยางชัดเจนในการขอใหมีการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะดําเนินการปดสมุดทะเบียนเพื่อ
กําหนดสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมดังกลาวเปนระยะเวลาไมเกิน 21 (ย่ีสิบเอ็ด) วันกอนวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะถูกส่ังพักการซื้อขาย (วันแรกที่ขึ้นเคร่ืองหมาย SP) จากตลาด
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หลักทรัพย 3 (สาม) วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือ 
ภายในระยะเวลาตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 

1.7.2 ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไมวาจะเปนการประชุมเน่ืองจากผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนรองขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
ใหเรียกประชุม ใหบริษัทฯ จัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานท่ี วัน เวลา ผูที่ขอใหเรียกประชุม 
และเร่ืองที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดสงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมิไดใชสิทธิหรือ
ใชสิทธิไปแลวบางสวนแตละราย ตามรายชื่อ และที่อยูที่ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และแจงผานทางส่ืออิเล็คทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย (SETSMART / 
ELCID) เพื่อกําหนดสิทธิในการเขารวมประชุมไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วันกอนการประชุมใน 
แตละคร้ัง 

1.7.3 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไป
แลวบางสวนซึ่งมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวม
ประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาวจะตองจัดทําหนังสือ
มอบฉันทะตามแบบท่ีบริษัทฯ กําหนดและใหย่ืนหนังสือมอบฉันทะตอประธานท่ีประชุมหรือ 
ผูที่ประธานท่ีประชุมมอบหมายกอนเริ่มการประชุม 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึง ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไมไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนของบริษัทฯ ใน ณ วันปดสมุด
ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยไมรวมถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมีสวนไดเสียซึ่งจะ
ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในขอพิจารณาขอนั้น 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมีสวนไดเสียตามขอน้ี หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในเร่ืองที่ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีคะแนนเสียงเทากับหนวยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ท่ีถืออยูโดยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หน่ึงหนวยมีหนึ่งเสียง  

1.7.5 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ใหประธานกรรมการบริษัท หรือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนประธานในท่ีประชุม ในกรณี
ที่ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการไมเขารวม ใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่เขารวมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่มาเขารวมประชุมทํา
หนาที่เปนประธานที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ลงมติเห็นชอบ
คัดเลือกก็ได โดยท่ีทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 

1.7.6 องคประชุมในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะตองประกอบดวยผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได
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ไมนอยกวา 25 (ย่ีสิบหา) ราย หรือไมตํ่ากวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ทั้งหมด ซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รวมกันไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของจํานวนหนวย
ทั้งหมดของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  ที่ยังมิไดใชสิทธิ และ/หรือใชสิทธิไปแลวบางสวนจึงจะ
ครบองคประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ นั้น  

1.7.7 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลว 45 (ส่ีสิบหา) นาที ยังมีผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เขารวมประชุมยังไมครบเปนองคประชุมใหถือวาการประชุมเปนอันระงับ
ไป หากการเรียกประชุมเปนการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัท ใหนัดประชุมใหมภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน แตไมเกินกวาใน 14 (สิบส่ี) วันนับจากวันกําหนดประชุมผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในคร้ังแรก และใหบริษัทฯ ดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายและตลาดหลักทรัพยตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไวขางตน ใน
การประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม  

1.7.8 มติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ
จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ียังมิไดใชสิทธิ และ/หรือใชสิทธิไปแลวบางสวน ณ 
ขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

1.7.9 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดลงมติไปแลวนั้น ใหถือวามีผลผูกพันผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายไมวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ น้ันจะไดเขารวมประชุมดวยหรือไม
ก็ตาม 

1.7.10 ภายหลังจากบริษัทฯ ในดําเนินการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะแจงมติของที่
ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ของตลาดหลักทรัพย (SETSMART / ELCID) โดยเร็ว 

1.7.11 บริษัทฯ จะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกลาวไวที่
สํานักงานใหญของบริษัทฯ รายงานประชุมที่ไดลงลายมือชื่อโดยประธานท่ีประชุมใหถือเปน
หลักฐานอันสมบูรณของกิจการทั้งหลายท่ีไดประชุมกันนั้น และใหถือวาการประชุมและมติ
ทั้งหลายไดกระทําโดยถูกตอง และบริษัทฯ จะจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาด
หลักทรัพยและสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไมเกิน 14 (สิบส่ี) วัน นับจากวันประชุมผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

1.7.12 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่
ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะเขารวมประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อแสดง
ความคิดเห็นหรือใหคําอธิบายในท่ีประชุมผูถือในสําคัญแสดงสิทธิได 

1.7.13 บริษัทฯ จะเปนผูชําระคาใชจายที่เก่ียวของกับการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด 
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1.7.14 บริษัทฯ จะแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ นับต้ังแต
วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทฯ จะแจงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิเปนลายลักษณ
อักษรใหสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 15 (สิบหา) วันนับแตวันที่มีการ
แกไขเพิ่มเติมนั้น 

1.7.15 กรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถจัดประชุมไดทันภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหถือวาการ
ดําเนินการประชุมส้ินสุดลงและไมไดมีการจัดประชุมในครั้งนั้น 

1.8 การชดใชคาเสียหาย กรณีท่ีบริษัทฯ ไมสามารถจัดใหมีหุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิ 

บริษัทฯ จะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดดังนี้ 

1.8.1 บริษัทฯ จะชดใชคาเสียหายใหเฉพาะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่มาแจงความจํานงท่ีจะใชสิทธิ
ในวันกําหนดการใชสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดอยางเพียงพอ โดยคาเสียหายท่ีบริษัทฯ จะชดใชใหแกผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ดังกลาว สามารถคํานวณไดตามที่กําหนดในขอ 1.8.3 ยกเวน กรณีตามท่ีระบุไวใน
ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิตามขอ 2 

1.8.2 การชดใชคาเสียหายตามขอ 1.8.1 บริษัทฯ จะชําระใหเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมส่ังจายเฉพาะ และ
จะจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยูท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิโดย
ถูกตองแลว ภายใน 14 (สิบส่ี) วันทําการ นับจากวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มาแจงความจํานง
ที่จะใชสิทธิ ในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ได
ภายในระยะเวลาดังกลาว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 (เจ็ดจุด
หา) ตอป โดยคํานวณจากคาเสียหายนับแตวันท่ีพนกําหนด 14 (สิบส่ี) วันทําการ ดังกลาวจนถึง
วันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดรับคืนเงินคาเสียหาย 

อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากบริษัทฯ ไดทําการสงเช็ค ดราฟท ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ัง
จายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดครอมส่ังจายเฉพาะชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยู ที่ระบุในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดรับเงินคาเสียหายคืนแลวโดยชอบและไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/
หรือ คาเสียหายใด ๆ อีกตอไป 

1.8.3 การคํานวณคาเสียหายท่ีบริษัทฯ จะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามขอ 1.8.1 มีสูตรการ
คํานวณดังนี้ 

คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 (หน่ึง) หนวย เทากับ   B x [MP – EP] 

โดยที่  B คือ จํานวนหุนสามัญท่ีไมสามารถจัดใหมี และ/หรือ เพิ่มข้ึนได ตามอัตรา
การใชสิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนตอ 1 หนวย 
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 MP  คือ  ราคาปดของหุนสามัญของบริษัทฯ ในวันกําหนดการใชสิทธิในแตละ
ครั้งซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มาแสดงความจํานงการใชสิทธิ 

 EP  คือ  ราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือราคาการใชสิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิทธิ 

1.8.4 การชดใชคาเสียหายตามขอนี้ใหถือเปนที่สุด 

อนึ่ง ในกรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเปนคนตางดาว (ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม
สามารถใชสิทธิได เนื่องจากขอจํากัดในเร่ืองอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาว ซึ่งขอบังคับ
บริษัทฯ กําหนดวาการถือหุนของคนตางดาวจะตองไมเกินกวารอยละ 49 (ส่ีสิบเกา)  ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ในกรณีเชนนี้ บริษัทฯ จะไมชดเชยคาเสียหาย
หรือดําเนินการอื่นใดใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเปนคนตางดาว และผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ซึ่งเปนคนตางดาว ไมมีสิทธิเรยีกรองคาเสียหายหรือเรียกรองใหบริษัทฯ ชดใชใด ๆ ทั้งส้ิน 

1.9 สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีอยูระหวางวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความจํานง
ใชสิทธิ 

สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีอยูระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความจํานงใชสิทธิ 
และวันกอนวันท่ีกระทรวงพาณิชยจะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อันเน่ืองมาจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ียังไมไดแสดงความ
จํานงใชสิทธิ และสถานภาพจะส้ินสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อัน
เน่ืองมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ขางตนแลว  

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิในชวงที่บริษัทฯ ยังไมไดนําหุน
สามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ท่ีไดทําการใชสิทธิแลวจะไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทฯ จะดําเนินการออกหุน
สามัญใหมเพิ่มเติมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยเร็วท่ีสุดตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
สมควรจะไดรับหากราคาท่ีไดปรับใหมน้ันมีผลบังคับใช โดยหุนสามัญสวนท่ีเพิ่มใหมอาจไดรับชากวาหุน
สามัญที่ไดรับกอนหนาน้ีแลว แตไมเกิน 15 (สิบหา) วันนับจากวันท่ีมีการปรับสิทธิ 

1.10 สถานะของหุนสามัญใหมท่ีเกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ จะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทฯ ตอกระทรวงพาณิชยตามจํานวนหุน
สามัญที่ออกใหมสําหรับการใชสิทธิภายใน 14 (สิบส่ี) วัน นับต้ังแตวันกําหนดการใชสิทธิซึ่งบริษัทฯ ไดรับ
ชําระคาหุนครบถวนตามจํานวนที่มีการใชสิทธิแลว และบริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ไดใชสิทธินั้นเขาเปนผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุน
สามัญที่คํานวณไดจากการใชสิทธิในคร้ังน้ัน 
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หุนสามัญใหมที่ออกเน่ืองจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเทาเทียมกับหุน
สามัญของบริษัทฯ ท่ีไดออกไปกอนหนาแลวทุกประการ นับต้ังแตวันที่มีการจดแจงชื่อของผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ หรือผูรับสิทธิแทนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวเนื่องจากการ
ออกหุนสามัญใหมจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ กับกระทรวงพาณิชยแลว 

1.11 มติท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติการออกหุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2560 ซึ่งไดประชุมเม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 1 หรือเรียกวา PACE-W1 จํานวน
ไมเกิน 1,503,211,278 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) และมีมติอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 3,758,028,197 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม
จํานวน 16,782,648,000 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 13,024,619,803 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท รวมทั้งส้ิน 13,024,619,803 บาท เพื่อรองรับ  

(1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู 
(Rights Offering) จํานวนไมเกิน 7,516,056,394 หุน 

(2) การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 1 และ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 2 เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อและไดรับ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) รวมทั้งส้ินจํานวนไมเกนิ 4,008,563,409 หุน 

(3) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม เกิน 
1,500,000,000 หุน 

1.12 รายละเอียดเก่ียวกับหุนสามัญท่ีออกใหมเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิไมเกิน 1,503,211,278 หุน 

มูลคาท่ีตราไว หุนละ 1 บาท 

ราคาการใชสิทธิ หุนละ 0.80 บาท 

หุนท่ีสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิไมเกิน 1,503,211,278* หุน  

* คิดเปนรอยละ  13.33 ของจํ านวนหุนที่ จํ าหน ายไดแล วทั้ งหมดของบริ ษัทฯ  จํ านวน 
11,274,084,591 หุน (ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวน)  และไมมีหุนเหลือจากการออกและเสนอขายในคร้ังน้ี 
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1.13 การดําเนินการหากมีหุนท่ีจัดสรรไวคงเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

หากมีหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในคร้ังนี้ คณะกรรมการบริษัท จะเสนอ
ผานที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ตอไป ท้ังนี้ ใหเปนไปตามขอกําหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เก่ียวของตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแกไขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย และสํานักงาน ก.ล.ต. 

1.14 ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีเสนอขาย 

บริษัทฯ จะดําเนินการย่ืนคําขออนุญาตใหตลาดหลักทรัพย พิจารณารับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ภายใน 45 (ส่ีสิบหา) วันนับจากวันที่บริษัทฯ ไดดําเนินการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เสร็จส้ินลง 

1.15 ตลาดรองของหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เขาซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญในแตละคร้ัง เพื่อใหหุนสามัญดังกลาวสามารถทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยได
เชนเดียวกับหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ  

1.16 ผลกระทบท่ีมีตอผูถือหุน 

ในการพิจารณาผลกระทบตอผูถือหุนของบริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลกระทบ 3 ประการ โดยแยกพิจารณา
เปน 2 กรณี ดังนี้  

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) ควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W2 (ไมรวมการออกและเสนอขายหุน

ใหแกบุคคลในวงจํากัด) 

ผลกระทบตอผูถือหุน อัตราสวน 

1. ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน
(Control dilution) 

ไมมีผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน  

 (ในกรณีที่ผูถือหุนทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดสวนการถือหุน และเปนผูใชสิทธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W2) 

หรือ 
รอยละ 26.23 
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(ในกรณีท่ีมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนรองรับ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W2 จนครบท้ัง
จํานวน แตผูใชสิทธิมิใชผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ) 

2. ผลกระทบดานราคา (Price Dilution) รอยละ 37.57 

(ภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดสวนการถือหุน แตกอนการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W2) 

หรือ 
รอยละ 18.47  

(ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฯและ PACE-W2) 

3. ผลกระทบตอสวนแบงกําไร 
(Earnings per share dilution) 

รอยละ 66.67 

(ในกรณีทีผูถือหุนเดิมทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนตามสัดสวนการถือหุน แตไมใชสิทธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W2 ท้ังจํานวน) 

หรือ 
รอยละ 75.41 

(ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนตามสัดสวนการถือหุน และผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯและ PACE-W2 ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฯ และ PACE-W2 ที่ออกในครั้งนี้ทั้งจํานวน) 

หรือ 
รอยละ 26.23 

(เม่ือเทียบกับจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด
ของบริษัทฯ กอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฯและ PACE-W2 แตภายหลังการออกและเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดสวนการถือหุน) 
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ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) ควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W2 และเมื่อรวมการออกและเสนอ

ขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากดั 

ผลกระทบตอผูถือหุน อัตราสวน 

1.  ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน 
(Control dilution) 

รอยละ 8.94 

(ในกรณีท่ีผูถือหุนทุกรายจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดสวนการถือหุน และเปนผูใชสิทธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W2 รวมถึงการออก
และเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด) 

หรือ 
รอยละ 32.82 

(ในกรณีท่ีมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนรองรับ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W2 จนครบท้ัง
จํานวน แตผูใชสิทธิมิใชผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ) 

2.  ผลกระทบดานราคา (Price Dilution) ยังไมสามารถคํานวณผลกระทบดานการลดลงของ
ราคาของกรณีจัดสรรหุนใหแกบุคคลในวงจํากัดได 
เนื่องจากยังไมไดกําหนดราคาเสนอขายหุนใหแก
บุคคลในวงจํากัด 

3. ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings 
per share dilution) 

รอยละ 70.58 

(ในกรณีทีผูถือหุนเดิมทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนตามสัดสวนการถือหุน แตไมใชสิทธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W2 ท้ังจํานวน และ
มีการออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด) 

หรือ 
รอยละ 77.61 

(ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนตามสัดสวนการถือหุน และผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯและ PACE-W2 ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฯและ PACE-W2 ท่ีออกในครั้งนี้ท้ังจํานวน) 
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หรือ
รอยละ 23.89 

(เม่ือเทียบกับจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ กอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
และ PACE-W2 แตภายหลังการออกและเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดสวนการถือหุน การออกและเสนอขายหุนใหแก
บุคคลในวงจํากัด) 

รายละเอียดการคํานวณ 

1.16.1 ผลกระทบท่ีมีตอผูถือหุนจากการขายหุนเพิ่มทุน 

(ก) ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือ
หุน (Rights Offering) ควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W2 (ไมรวม
การออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด)  

(1) ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน (Control dilution)  

 ในกรณีท่ีผูถือหุนทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน และเปนผูใช
สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะไมมีผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน ผูถือหุน
เดิมจะไมไดรับผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน และในกรณีที่ผูถือหุนทุกรายไมใชสิทธิ
จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัทฯ จะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการ
ตัดหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายท้ิง ทําใหจํานวนหุนชําระแลวไม
เปลี่ยนแปลง และไมเกิดผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน 

 ในกรณีท่ีมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนรองรับตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จนครบทั้ง
จํานวน แตผูใชสิทธิมิใชผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน
ของผูถือหุนเดิมโดย ผูถือหุนเดิมจะมีสัดสวนการถือหุนลดลงประมาณรอยละ 26.23 
เม่ือเทียบกับสัดสวนการถือหุน กอนการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดย
สูตรการคํานวณเปนดังน้ี 

= จํานวนหุนท่ีรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W2 ท่ีออกในครั้งน้ี
 (จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุนท่ีเพ่ิมเพ่ือเสนอขายใหผูถือหุนเดิม + จํานวน

หุนท่ีรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W2 ท่ีออกในครั้งน้ี) 
 

= 1,503,211,278 + 2,505,352,131 
 (3,758,028,197 + 7,516,056,394+ 1,503,211,278 + 2,505,352,131) 
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= รอยละ 26.23 
 

    (2) ผลกระทบดานราคา (Price Dilution)  

 ภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน แตกอน
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ: หุนของบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบ
ดานราคา (Price Dilution) ประมาณรอยละ 37.57 โดยสูตรการคํานวณเปนดังน้ี 

= ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
 ราคาตลาดกอนเสนอขาย 
= 1.15 – 0.72
 1.15 

= รอยละ 37.57 
    
 โดยท่ีราคาตลาดหลังเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน เทากับ 

= (ราคาตลาด x จํานวนหุนท่ีชําระแลว) + (ราคาเสนอขายหุนสามัญ RO x 
จํานวนหุนท่ีเสนอขาย RO) 

 จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุนท่ีเสนอขาย RO  

= (1.15 x 3,758,028,197) + (0.50 x 7,516,056,394) 
 3,758,028,197+ 7,516,056,394

= 0.72 
หมายเหตุ : ราคาตลาดเทากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของบริษัทฯ ยอนหลัง 7 วัน
ทําการติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้ ง ท่ี  11/2560 เ ม่ือวันท่ี  7 
พฤศจิกายน  2560 (ระหวางวันท่ี  27 ตุลาคม  – 6 พฤศจิกายน  2560) (ขอมูลจาก 
SETSMART) เทากับ 1.15 บาท  

 ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ: หุนของบริษัทฯ จะไดรับ
ผลกระทบดานราคา (Price Dilution) ประมาณรอยละ 18.47 

= ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
 ราคาตลาดกอนเสนอขาย 

= 1.15 – 0.93 
 1.15 

= รอยละ 18.47
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                                       โดยท่ีราคาตลาดหลังเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน เทากับ 

= (ราคาตลาด x จํานวนหุนท่ีชําระแลว) + (ราคาเสนอขายหุนสามัญ RO x จํานวน
หุนท่ีเสนอขาย RO) + (ราคาใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิฯ x จํานวนหุน
รองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิฯ) + (ราคาใชสิทธิแปลงสภาพ PACE-

W2 x จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ PACE-W2) 
 (จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุนท่ีเสนอขาย RO + จํานวนหุนรองรับการแปลง

สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิฯ + จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ PACE-W2) 

= (1.15 x 3,758,028,197) + (0.50 x 7,516,056,394) + (0.8 x 1,503,211,278) +
(2x 2,505,352,131) 

 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 

= 0.93 
 
หมายเหตุ: ราคาตลาดเทากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของบริษัทฯ ยอนหลัง 7 วันทํา
การติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 
(ระหวางวันท่ี 27 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2560) (ขอมูลจาก SETSMART) เทากับ 1.15 บาท 

 

(3) ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings per share dilution) 

 ในกรณีทีผูถือหุนเดิมทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน แตไมใชสิทธิ
แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท้ังจํานวนผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบตอสวนแบง
กําไรจากจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายใหแกผูหุนเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนเทาน้ัน โดย คิดเปนรอยละ 66.67 โดยสูตรการคํานวณ
ดังน้ี 

 
= EPS กอนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย = 0.79 – 0.26 = 66.67%
 EPS กอนเสนอขาย  0.79   

 
โดยท่ี EPS กอนเสนอขาย  

= กําไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.79
 จํานวนหุนท่ีชําระแลว  3,758,028,197   
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และ EPS หลังเสนอขาย  

= กําไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.26
 (จํานวนหุนท่ีชําระแลว + 

จํานวนหุนท่ีเสนอขาย RO) 
 (3,758,028,197 + 7,516,056,394)   

 หมายเหตุ: กําไรสุทธิ 12 เดือนยอนหลัง ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 

 ในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน และผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีออกในครั้งน้ีท้ังจํานวน ผูถือหุน
เดิมจะไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไรเทากับรอยละ 75.41 เม่ือเทียบกับจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ในปจจุบัน 

= EPS กอนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย = 0.79 – 0.20 
 EPS กอนเสนอขาย  0.79 
= 75.41%   

 
โดยท่ี EPS กอนเสนอขาย  

= กําไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.79 
 จํานวนหุนท่ีชําระแลว  3,758,028,197   

 
และ EPS หลังเสนอขาย  

= กําไรสุทธ ิ
 (จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุนท่ีเสนอขาย RO จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ + จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ PACE-W2) 

= 2,981,443,435
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 
= 0.20 

 

ผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไรเทากับรอยละ 26.23 เม่ือเทียบกับจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ กอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แตภายหลังการออก
และเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน โดยสูตรการ
คํานวณดังน้ี 
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= EPS กอนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย = 0.26 – 0.20 
 EPS กอนเสนอขาย  0.26 

= รอยละ 26.23   
 
โดยท่ี EPS กอนเสนอขาย  

= กําไรสุทธ ิ = 2,981,443,435 = 0.26 
 (จํานวนหุนท่ีชําระแลว + 

จํานวนหุนท่ีเสนอขาย RO) 
 3,758,028,197 + 7,516,056,394   

และ EPS หลังเสนอขาย  
= กําไรสุทธิ
 (จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุนท่ีเสนอขาย RO + จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ + จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ PACE-W2) 

= 2,981,443,435 
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131

= 0.20 
 

(ข) ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน 
(Rights Offering) ควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W2 และเมื่อรวมการออก
และเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 

(1) ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน (Control dilution)  

 ในกรณีท่ีผูถือหุนทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน และเปนผูใช
สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงการออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลใน
วงจํากัด ผูถือหุนเดิมจะมีสัดสวนการถือหุนลดลงประมาณรอยละ 8.94 

= จํานวนหุนท่ีออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 
 (จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุนท่ีเพ่ิมเพ่ือเสนอขายใหผูถือหุนเดิม + จํานวนหุนท่ีรองรับ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W2 ท่ีออกในคร้ังน้ี +จํานวนหุนท่ีออกและเสนอขายหุนใหแก
บุคคลในวงจํากัด) 

= 1,500,000,000 
 (3,758,028,197 + 7,516,056,394+ 1,503,211,278 + 2,505,352,131+1,500,000,000) 

= รอยละ 8.94
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 ในกรณีท่ีมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนรองรับตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จนครบทั้ง
จํานวน แตผูใชสิทธิมิใชผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน
ของผูถือหุนเดิมโดย และรวมถึงการออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ผูถือ
หุนเดิมจะมีสัดสวนการถือหุนลดลงประมาณรอยละ 32.82 โดยสูตรการคํานวณเปน
ดังน้ี 

= จํานวนหุนท่ีออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด + จํานวนหุนท่ีรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ และ PACE-W2 ท่ีออกในคร้ังน้ี                

 (จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุนท่ีเสนอขาย RO + จํานวนหุนท่ีรองรับใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ และ PACE-W2 ท่ีออกในคร้ังน้ี +จํานวนหุนท่ีเสนอขาย PP) 

 
= 1,500,000,000 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 

 (3,758,028,197 + 7,516,056,394+ 1,503,211,278 + 2,505,352,131+1,500,000,000) 

= รอยละ 32.82 

(2) ผลกระทบดานราคา (Price Dilution)  

การเสนอขายหุนคร้ังนี้ ยังไมสามารถคํานวณผลกระทบดานการลดลงของราคาของกรณี
จัดสรรใหแกนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได เน่ืองจากยังไมไดกําหนด
ราคาเสนอขายหุน PP ดังกลาว เน่ืองจากตองรอคณะกรรมการบริษัทกําหนดราคาเสนอขาย
หุนตามราคาตลาด โดยราคาท่ีนํามาถัวเฉลี่ยดังกลาวตองใชราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุนน้ัน
ในแตละวัน ท้ังน้ี วันกําหนดราคาเสนอขายหุนตองยอนหลังไมเกินกวาสามวันทําการกอนวัน
แรกท่ีเสนอขายตอผูลงทุน อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ เสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหแกนักลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงแลวน้ัน จะสงผลใหผูถือหุนเดิมไดรับผลกระทบตอการลดลงของราคาหุน 
(Price Dilution) เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

 (3) ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings per share dilution)  

ในกรณีทีผูถือหุนเดิมทุกรายจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน แตไมใชสิทธิ
แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจํานวนผูถือหุนเดิม และมีการออกและเสนอขายหุน
ใหแกบุคคลในวงจํากัด ผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไรจากจํานวนหุนสามัญ
เพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายใหแกผูหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน
เทาน้ัน โดยคิดเปนรอยละ 70.58 

= EPS กอนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย = 0.79 – 0.23 = 70.58%
 EPS กอนเสนอขาย  0.79   
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โดยท่ี EPS กอนเสนอขาย  
= กําไรสุทธ ิ = 2,981,443,435 = 0.79 
 จํานวนหุนท่ีชําระแลว  3,758,028,197   
และ EPS หลังเสนอขาย  

= กําไรสุทธ ิ
 (จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุนท่ีเสนอขาย RO + จํานวนหุนท่ีเสนอขาย PP) 

 
= 2,981,443,435 = 0.23 
 (3,758,028,197 + 7,516,056,394 +1,500,000,000)   

 

หมายเหตุ: กําไรสุทธิ 12 เดือนยอนหลัง ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 

 ในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน และผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีออกในครั้งน้ีท้ังจํานวน ผูถือหุนเดิม
จะไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไรเทากับรอยละ 77.61 เม่ือเทียบกับจํานวนหุนท่ีจําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ในปจจุบัน และคิดเปนรอยละ 23.89 เม่ือเทียบกับจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ กอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แตภายหลัง
การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน
การออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยมีการคํานวณดังน้ี 

= EPS กอนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย = 0.79 – 0.18
 EPS กอนเสนอขาย   0.79 
= 77.61% 

 
   

โดยท่ี EPS กอนเสนอขาย  
= กําไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.79 
 จํานวนหุนท่ีชําระแลว  3,758,028,197   

 
และ EPS หลังเสนอขาย  

= กําไรสุทธิ
 (จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุนท่ีเสนอขาย RO จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ + จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ PACE-W2 + จํานวนหุนท่ีเสนอ
ขาย PP) 

= 2,981,443,435
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 + 1,500,000,000 
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= 0.18 
ผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไรเทากับรอยละ 23.89 เม่ือเทียบกับจํานวนหุนท่ีจําหนาย
ไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ กอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แตภายหลังการออกและเสนอ
ขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนการออกและเสนอขายหุน
ใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยมีการคํานวณดังน้ี 

= EPS กอนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย = 0.23 – 0.18 
 EPS กอนเสนอขาย 0.23 
= 23.89% 
โดยท่ี EPS กอนเสนอขาย  

= กําไรสุทธ ิ = 2,981,443,435 = 0.23 
 (จํานวนหุนท่ีชําระแลว +

จํานวนหุนท่ีเสนอขาย RO + 
จํานวนหุนท่ีเสนอขาย PP) 

(3,758,028,197 + 7,516,056,394 
+ 1,500,000,000) 

 

และ EPS หลังเสนอขาย  
= กําไรสุทธ ิ
 (จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุนท่ีเสนอขาย RO + จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ + จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ PACE-W2 + จํานวนหุนท่ีเสนอ
ขาย PP) 

= 2,981,443,435 
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 + 1,500,000,000

= 0.18 
2. ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

2.1 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ ไมมีขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เวนแต การโอนเกิดข้ึนในชวงปดสมุดทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีการใชสิทธิครั้งสุดทาย ซึ่ง
บริษัทฯ จะปดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อพักการโอนหรือการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง 
สิทธิฯ 21 (ย่ีสิบเอ็ด) วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิ และตลาดหลักทรัพยจะทําการข้ึนเครื่องหมาย SP 
(หามการซื้อขาย) ลวงหนา 3 (สาม) วันกอนวันปดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่ีวันปดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป) 
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2.2 บุคคลท่ีไมใชสัญชาติไทย 

บริษัทฯ มีขอจํากัดการโอนหุนอันสืบเนื่องมาจากขอบังคับของบริษัทฯ วาดวยเรื่องอัตราสวนการถือหุน
ของบุคคลท่ีมิใชสัญชาติไทย ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.2.1 บริษัทฯ จะไมออกหุนสามัญใหแกผูใชสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย ซึ่งไดดําเนินการใชสิทธิตาม
วิธีการใชสิทธิจนทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไมมีสัญชาติไทยมีจํานวนเกิน
กวารอยละ 49 (ส่ีสิบเกา) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ตามท่ีระบุใน
ขอบังคับหรอืตามสัดสวนท่ีอาจมีการแกไขตามขอบังคับในอนาคต  

2.2.2 หากขอจํากัดการโอนดังกลาวขางตน มีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไมใชสัญชาติไทยซึ่ง
ไดใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิดังที่กลาวมาแลวโดยครบถวน ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนที่
ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไมวาทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทฯ จะ
อนุญาตใหดําเนินการใชสิทธิเพียงสวนที่ไมขัดตอขอจํากัดขางตนโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
สามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

ก) ใหบริษัทฯ คืนเงินที่เหลือตามราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในสวนที่ไม
สามารถใชสิทธิไดโดยไมมีดอกเบี้ย ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไมใชสัญชาติไทย
ดังกลาวเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมเฉพาะทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุในแบบ
แสดงความจํานงในการใชสิทธิโดยถูกตองแลว ภายใน 10 (สิบ) วันทําการนับแตวันใช
สิทธิในครั้งนั้น ๆ 

ข) ใหบริษัทฯ เปนผูถือแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และเงินตาม
จํานวนการใชสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใชสัญชาติไทย ไดยื่น
ความจํานงการใชสิทธิในสวนที่ ยังไมไดใชสิทธิเอาไวตามลําดับกอนหลัง  เพื่อ
ดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในสวนท่ียังไมไดมีการใชสิทธิทั้งจํานวน
หรือบางสวน เม่ือการเขาถือหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาวไมขัดตอขอจํากัด
เร่ืองสัดสวนการถือหุนของคนที่มิใชสัญชาติไทย 

ท้ังน้ี ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไมใชสัญชาติไทยจะตองแสดงความจํานงที่จะให
บริษัทฯ ดําเนินการตามขอ (ก) หรือ (ข) ขางตน โดยระบุในแบบแสดงความจํานงการ
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ณ วันแจงความจํานงการใชสิทธิในแตละคร้ัง 

บริษัทฯ จะอนุญาตใหมีการดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในสวนที่ยัง
ไมไดรับการใชสิทธิบางสวนหรือทั้งหมดในวันใชสิทธิที่สามารถกระทําไดโดยที่ไมขัดตอ
ขอจํากัด อยางไรก็ดี หากมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่รอการใชสิทธิ ณ วันใชสิทธิ
ดังกลาวมากกวาจํานวนหุนสามัญท่ีอนุญาตใหซื้อไดโดยไมขัดตอขอจํากัดการโอนหุน 
เรื่องสัดสวนการถือครองหุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใชสัญชาติไทย บริษัทฯ 
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จะดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช
สัญชาติไทยตามลําดับการแจงความจํานงการใชสิทธิท่ีครบถวนสมบูรณตามที่กําหนด
ในการใชสิทธิในครั้งนี้ หาก ณ วันใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาวไมสามารถ
ใชสิทธิไดเนื่องจากขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือครองหุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญในครั้งนั้นๆ โดยผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใชสัญชาติไทยดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
ตอบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไมชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งส้ิน 

ค) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใชสัญชาติไทยจะไมไดรับการชดเชยไมวาในรูปแบบใด
จากบริษัทฯ ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการใชสิทธิได โดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัด
เร่ืองสัดสวนการถือครองหุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใชสัญชาติไทย 

 

3. วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

3.1 การสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ จะดําเนินการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน 
(Rights Offering) โดยบริษัทฯ จะดําเนินการออกและสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

3.1.1 ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมไมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย หรือ ศูนยรับฝาก
หลักทรัพยบริษัท ศูนยรับฝากทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียน จะสงมอบ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามจํานวนท่ีไดรับจัดสรรใหแกผูที่ได รับการจัดสรรทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยูที่ระบุในสมุดทะเบียนผูถือหุนภายใน 15 (สิบหา) วันทําการ นับ
แตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ไดรับการจัดสรรในครั้งน้ีในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบสําคัญแสดง 
สิทธิฯ ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย 

3.1.2 ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียน จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่บริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหลักทรัพยอยู ในขณะเดียวกันบริษัท
หลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูไดรับจัดสรรฝากไว และ ออก
หลักฐานการฝากใหแกผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาด
หลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ทําการซื้อขายใน
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ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ชื่อของผูถือหุนท่ีไดรับการจัดสรรจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยท่ีผูที่ไดรับการจัดสรรประสงคที่จะฝากใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไว มิฉะนั้นแลวบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูท่ีไดรับการจัดสรรตามขอ 3.1.1 แทน 

3.1.3 ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับศูนยรับฝากหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียน จะนําใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบัญชีผูออกหลักทรัพยสมาชิก
เลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูที่ไดรับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เม่ือผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตองการขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ผูถือหุนดังกลาวจะตองถอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ออกจากบัญชี 600 
ดังกลาว โดยตองติดตอผานบริษัทหลักทรัพยท่ัวไป ซึ่งอาจจะมีคาธรรมเนียมในการดําเนินการ
ตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยนั้นๆ กําหนดดังนั้นในกรณีนี้ ผูถือหุนที่
ไดรับจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย
อนุญาตใหใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และผูถือหุนที่
ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดดําเนินการถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 
ดังกลาวแลว 

3.2 การสงมอบหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปนี้ 

3.2.1  ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญประสงคจะขอรับใบหุนสามัญ 
โดยใหออกใบหุนในนามของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะสงมอบใบหุน
ตามจํานวนท่ีใชสิทธิแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู
ที่ระบุไวในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิ 
ภายใน 15 (สิบหา) วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง ในกรณีนี้ ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ท่ีใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะไมสามารถขายหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพย 
ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิไดรับ
อนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 

3.2.2  ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไดรับการจัดสรรหุนไมประสงคจะขอรับใบหุนสามัญ แต
ประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ประสงคที่จะฝากหุน
สามัญที่เกิดจากการใชสิทธิไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะดําเนินการนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิ
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ฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยน้ันฝาก
หุนสามัญอยูและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อท่ีไดรับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ 
นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง ในกรณีนี้ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรับการจัดสรรหุน
สามัญจะสามารถขายหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพย ไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย
อนุญาตใหหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย 

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 3.2.2 
ชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไดรับการจัดสรรหุน จะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว 
มิฉะนั้นแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรับ
การจัดสรรหุนตามขอ 3.2.1 แทน 

3.2.3  ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไดรับการจัดสรรหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะ
ใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ประสงคท่ีจะฝากหุนสามัญที่
เกิดจากการใชสิทธิไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะ
ดําเนินการนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดรับการ
จัดสรรไวในบัญชีของบริษัท ผู ออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไดรับการจัดสรรหุนภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวันกําหนดการใช
สิทธิในแตละครั้ง เม่ือผูที่ไดรับการจัดสรรหุนตองการขายหุน ผูที่ไดรับการจัดสรรหุนจะตองถอนหุน
ออกจากบัญชี 600 ดังกลาว โดยตองติดตอผานบริษัทหลักทรัพยทั่วไป ซึ่งอาจจะมีคาธรรมเนียม
ในการดําเนินการตามท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยน้ันๆ กําหนด ดังนั้นใน
กรณีน้ี ผูที่ไดรับการจัดสรรหุนจะสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่
ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดใน ตลาดหลักทรัพย และผูที่ไดรับ
จัดสรรหุนไดดําเนินการถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาวแลว 
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4. ผลบังคับขอกําหนดสิทธิและกฎหมายท่ีใชบังคับ 

ขอกําหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใชบังคับในวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิ
คร้ังสุดทาย โดยขอกําหนดสิทธิน้ีจะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใดๆ ใน
ขอกําหนดสิทธินี้ขัดแยงกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใชบังคับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ใหใชขอความตามกฎหมายหรือประกาศดังกลาวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แทนขอความของ
ขอกําหนดสิทธิเฉพาะในสวนที่ขัดแยงกันน้ัน 

ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

 

นายสรพจน  เตชะไกรศรี 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  


