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ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ 

บริษัท เพซ ดเีวลลอปเมนท คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) รุนที่ 2 (PACE-W2) 
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 
2 (PACE-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จํานวนไมเกิน 2,505,352,131 หนวย ออกโดยบริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันท่ี 14 ธันวาคม 2560 เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออก
และเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวน 3 หุนสามัญเพิ่มทุนใหมตอ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย ในกรณีท่ีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคํานวณดังกลาวใหตัดเศษท้ิง
ท้ังจํานวน ท้ังน้ี ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หนวยละ -0- บาท โดยมีอัตราการใชสิทธิ คือ ใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญบริษัทฯ ได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิ และมีราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาวท่ีราคา 2 บาทตอหุน เวนแตกรณีมีการ
ปรับอัตราการใชสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ท้ังน้ี หากมีการปรับราคาการใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิจะตองไมตํ่า
กวามูลคาหุนท่ีตราไวของหุนของบริษัทฯ ณ ขณะน้ัน รายละเอียดขอกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ปรากฏตามขอกําหนดสิทธิฉบับน้ี 

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

ท้ังน้ี บริษัทฯ จะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิไว ณ สํานักงานใหญของบริษัทฯ หรือสํานักงาน
ใหญของตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิ (หากมี)เพื่อใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ขอตรวจสอบสําเนา
ขอกําหนดสิทธิและเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของไดในวันและเวลาทําการของบริษัทฯ หรือสํานักงานใหญของตัวแทนรับแจง
ความจํานงในการใชสิทธิ (หากมี) 

คําจํากัดความ 

คําและขอความตางๆ ท่ีใชอยูในขอกําหนดสิทธิ ใหมีความหมายดังตอไปน้ี 

ขอกําหนดสิทธิ หมายถึง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพซ ดี
เวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 2 รวมท้ังท่ีมีการ
แกไข (หากมี) 
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ตลาดหลักทรพัย หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นายทะเบียน หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ผูท่ีไดรับการ
แตงต้ังใหทําหนาท่ีเปนนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แทน 

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ 

หมายถึง เอกสารท่ีออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด เพื่อใชแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ บริษัท 
เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 2 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 2 ชนิดระบุชื่อผูถือและ
สามารถโอนเปล่ียนมือได  

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2551 เร่ืองการ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุนท่ีออกใหมและหุนท่ีออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) 

ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ 

หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพซ ดีเวล
ลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 2 และใหรวมถึงผูถือ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ บริษัท เพซ 
ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 2 

ระยะเวลาการแจง 
ความจํานงในการใช
สิทธิ 
 

หมายถึง ระยะเวลาท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการ
ซื้อหุนของบริษัทฯ โดยจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญภายใน 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง 
ยกเวนสําหรับวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ซึ่งประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จะตองแจง
ความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไมนอยกวา 15 วันทําการ
กอนวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย หากวันกําหนดการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คร้ังใด หรือวันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทาย
ไมตรงกับวันทําการ ใหเล่ือนวันกําหนด การใชสิทธิเปนวันทําการ
กอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาว 

วันใชสิทธิครัง้แรก หมายถึง 22 มกราคม 2563 
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วันกําหนดการใช
สิทธิครั้งสุดทาย 

หมายถึง 20 มกราคม 2566 

วันที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ 

หมายถึง 23 มกราคม 2561 

วันทําการ หมายถึง วันท่ีธนาคารพาณิชยเปดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ไมใชวันเสารหรือวันอาทิตย หรือวันอื่นใดท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศใหเปนวันหยุดของธนาคารพาณิชย และไมเปนวันหยุดทํา
การของบริษัทฯ 

ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย 

หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

สมุดทะเบียนผูถือ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ  
หรือสมดุทะเบยีน 

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหลงขอมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียด
เก่ียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีเก็บ
รักษาโดยนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

สิทธิในใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ 

หมายถึง สิทธิท้ังปวงในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ
สิทธิในการจองซื้อหุนรองรับ สิทธิในการเขารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และสิทธิ
ในการไดรับคาเสียหายในกรณีหุนรองรับไมเพียงพอ 

สํานักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

หุนรองรับ หมายถึง หุนสามัญท่ีออกใหมของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) จํานวนไมเกิน 2,505,352,131 หุน มูลคาหุนท่ีตรา
ไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ี
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) รวมท้ังหุน
สามัญท่ีจะออกใหมเพิ่มเติมในกรณีการปรับสิทธิภายใตขอกําหนด
สิทธิ 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 2,505,352,131 
หนวยใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแก
ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวน 3 หุนสามัญเพิ่มทุนใหมตอใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ 1 หนวย (ในกรณีท่ีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคํานวณดังกลาวใหตัดเศษท้ิง
ท้ังจํานวน) ดังน้ัน จึงไมมีการกําหนดวัน วิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท้ังน้ี 
บริษัทฯ จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญ
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เพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) โดยมีรายละเอียด
ของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังตอไปน้ี 

1.1 ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ชื่อผูออกหลักทรัพย : บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 2 (PACE-W2)  

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ : ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได 

วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ : 23 มกราคม 2561 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ : 5 ป นับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (วันท่ีออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ คือวันท่ี 23 มกราคม 2561 วันท่ีครบกําหนดคือ วันท่ี 
22 มกราคม 2566 และวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายคือวันท่ี 
20 มกราคม 2566 ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะพนสภาพจากการ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในวันถัดไป) โดยบริษัทฯ จะไมขยาย
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และไมมีขอกําหนดเรียกใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใชสิทธิกอนครบกําหนด 

ระยะเวลาการใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ คร้ังแรกเมื่อครบกําหนด 2 ปนับจากวันท่ีออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ 

เมื่อครบระยะเวลา 2 ปนับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ไดในวันทําการสุดทายของทุกส้ินเดือนมิถุนายน และ
เดือนธันวาคม 

ท้ังน้ี วันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย คือ วันท่ีใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ มีอายุครบ 5 ปนับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

หากวันกําหนดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คร้ังใดไมตรง
กับวันทําการ ใหเล่ือนวันกําหนดการใชสิทธิเปนวันทําการกอนหนา
วันกําหนดการใชสิทธิดังกลาว 

จํานวนท่ีจัดสรร : ไมเกิน 2,505,352,131 หนวย 
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จํานวนหุนสามญัท่ีจัดสรรไว 
เพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ 

: ไมเกิน 2,505,352,131 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

วิธีการจัดสรร : จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อ
และไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือ
หุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) โดยผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯ ท่ีมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวตองเปนผูถือหุนท่ี
มีชื่อปรากฏในวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรร
และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) (Record Date) ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 ในอัตราสวน 3 
หุนสามัญเพิ่มทุนใหมตอใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย  

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการ
คํานวณดังกลาวใหตัดเศษท้ิงท้ังจํานวน ใบสําคัญแสดงสิทธิฯท่ี
เหลือจากการจัดสรรท้ังหมด บริษัทฯ จะทําการยกเลิกใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ สวนท่ีเหลือจํานวนดังกลาว ซึ่งจะทําใหคงเหลือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในจํานวนเทาท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนไดลง
ตัว 

ราคาเสนอขายตอหนวย : 0.00 บาท (ศูนยบาท) 

อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ 

: ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
ได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีกําหนดไวในขอ 1.5  

ราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ : 2 บาทตอหุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิ ท้ังน้ี หากมีการปรับราคาการใชสิทธิ ราคาการใช
สิทธิจะตองไมตํ่ากวามูลคาหุนท่ีตราไวของหุนของบริษัทฯ ณ 
ขณะน้ัน (โปรดพิจารณาเง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ในหัวขอ 1.5) 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ  

: บริษัทฯ  จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  เขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ตลาดรองของหุนสามัญท่ีเกิด
จากการใชสิทธขิองใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ  

: บริษัทฯ จะนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย 
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ผลกระทบตอผูถือหุน : ในการพิจารณาผลกระทบตอผูถือหุนของบริษัทฯ จะพิจารณาถึง
ผลกระทบ  3 ประการ  ในการนี้  PACE-W1 หมายความถึง 
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 1  

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนตามสดัสวนการถือหุน (Rights Offering) ควบคู
กับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 (ไมรวมการ

ออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด) 
ผลกระทบตอผูถือหุน อัตราสวน 

1. ผลกระทบตอสัดสวน
การถือหุน (Control 
dilution) 

ไมมีผลกระทบตอสัดสวน
การถือหุน  

 (ในกรณีท่ีผูถือหุนทุกรายจอง
ซื้อหุนสามัญเพิม่ทุนตาม

สัดสวนการถือหุน และเปนผูใช
สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ และ PACE-W1) 

หรือ 
รอยละ 26.23 

(ในกรณีท่ีมีการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนรองรับตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ 

PACE-W1 จนครบท้ังจํานวน 
แตผูใชสิทธิมิใชผูถือหุนเดิม

ของบริษัทฯ)  
2.  ผลกระทบดานราคา 

(Price Dilution) 

รอยละ 37.57 
(ภายหลังการออกและเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนตาม

สัดสวนการถือหุน แตกอนการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ และ PACE-W1) 

หรือ 
รอยละ 18.47  
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(ภายหลังการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ 

PACE-W1) 
3.  ผลกระทบตอสวนแบง

กําไร (Earnings per 
share dilution) 

รอยละ 66.67 
(ในกรณีทีผูถือหุนเดิมทุกราย
จองซือ้หุนสามญัเพิ่มทุนตาม
สัดสวนการถือหุน แตไมใชสิทธิ
แปลงสภาพใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ และ PACE-W1 ท้ัง

จํานวน) 
หรือ 

รอยละ 75.41 
(ในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมทุกราย
จองซือ้หุนสามญัเพิ่มทุนตาม
สัดสวนการถือหุน และผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ 

PACE-W1 ใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ 

PACE-W1 และ ท่ีออกในคร้ังน้ี
ท้ังจํานวน) 

หรือ 
รอยละ 26.23 

(เมื่อเทียบกับจาํนวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของ
บริษัทฯ กอนการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ 

PACE-W1 แตภายหลังการ
ออกและเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือ

หุน) 
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ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนตามสดัสวนการถือหุน (Rights Offering) ควบคู
กับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 และเมื่อรวม
การออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 

ผลกระทบตอผูถือหุน อัตราสวน 
1. ผลกระทบตอสัดสวน

การถือหุน (Control 
dilution) 

รอยละ 8.94 
 (ในกรณีท่ีผูถือหุนทุกรายจอง
ซื้อหุนสามัญเพิม่ทุนตาม

สัดสวนการถือหุน และเปนผูใช
สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯและ PACE-W1 
รวมถึงการออกและเสนอขาย
หุนใหแกบุคคลในวงจํากัด) 

หรือ 
รอยละ 32.82 

(ในกรณีท่ีมีการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนรองรับตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ 

PACE-W1 จนครบท้ังจํานวน 
แตผูใชสิทธิมิใชผูถือหุนเดิม

ของบริษัทฯ) 
2. ผลกระทบดานราคา 

(Price Dilution) 
ยังไมสามารถคํานวณ

ผลกระทบดานการลดลงของ
ราคาของกรณีจัดสรรหุนใหแก
บุคคลในวงจํากัดได เน่ืองจาก
ยังไมไดกําหนดราคาเสนอขาย
หุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 

3. ผลกระทบตอสวนแบง
กําไร (Earnings per 
share dilution) 

รอยละ 70.58 
(ในกรณีทีผูถือหุนเดิมทุกราย
จองซือ้หุนสามญัเพิ่มทุนตาม
สัดสวนการถือหุน แตไมใชสิทธิ
แปลงสภาพใบสําคัญแสดง
สิทธิฯและ PACE-W1 ท้ัง
จํานวน และมีการออกและ
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เสนอขายหุนใหแกบุคคลใน
วงจํากัด) 
หรือ 

รอยละ 77.61 
(ในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมทุกราย
จองซือ้หุนสามญัเพิ่มทุนตาม
สัดสวนการถือหุน และผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ 
PACE-W1 ใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ 

PACE-W1 ท่ีออกในคร้ังน้ีท้ัง
จํานวน) 
หรือ 

รอยละ 23.89 
(เมื่อเทียบกับจาํนวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของ
บริษัทฯ กอนการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ 

PACE-W1 แตภายหลังการ
ออกและเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน 
การออกและเสนอขายหุน
ใหแกบุคคลในวงจํากัด) 

โดยมีรายละเอยีดการคํานวณตามขอ 1.16 ของขอกําหนดสิทธิน้ี 
 

1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ 

1.2.1  นายทะเบียนมีหนาท่ีท่ีจะตองออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทุกราย 
โดยในสวนของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย จะระบุชื่อศูนยรับฝาก
หลักทรัพยเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แทนในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ น้ัน 
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นายทะเบียนจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนกําหนดใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพย 

1.2.2  นายทะเบียนมีหนาท่ีตามสัญญาแตงต้ังนายทะเบียนท่ีจะตองจัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียน 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไวจนกวาใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท้ังหมดจะมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทฯ หรือจนกวาครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (แลวแตกรณี) 

1.2.3  ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

-  ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ กรณีท่ัวไป  

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะตกไดแกบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีปรากฏช่ือเปนเจาของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนดังกลาวท่ีระบุอยูในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ในขณะน้ันๆ หรือในวันกอนวันแรกของการปดสมุดทะเบียนในกรณีท่ีมีการปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เวนแตจะไดมีการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่ง
สามารถใชยันกับผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดตามขอ 1.3 เกิดข้ึนแลวในวันปดสมุด
ทะเบียนท่ีเก่ียวของขางตน ซึ่งสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะตกไดแกผูรับโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ 

-   ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ กรณีท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฯ แทน  

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะตกไดแกบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิทธิฯไดรับแจงเปนหนังสือจากศูนยรับฝากหลักทรัพยวาเปนผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ จํานวนดังกลาวท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยจํานวน
ดังกลาวจะตองไมเกินกวาจํานวนรวมของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในชื่อของศูนยรับฝาก
หลักทรัพยท่ีระบุอยูในสมุดทะเบียนในขณะน้ันๆ หรือในวันกอนวันแรกของการปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีท่ีมีการปดสมุดทะเบียน 

1.2.4  เมื่อศูนยรับฝากหลักทรัพยแจงตอนายทะเบียน นายทะเบียนมีหนาท่ีท่ีจะตองออกใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ใหแกผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยและลงทะเบียน
ใหผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รายดังกลาวเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามจํานวนท่ีไดรับแจงจากศูนยรับฝากหลักทรัพย ท้ังน้ี เมื่อไดมีการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนดังกลาวแลว นายทะเบียนจะแกไขจํานวนรวมของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไวในชื่อของศูนยรับฝาก
หลักทรัพย โดยหักจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไดแยกไปลงทะเบียนไวในชื่อของผูทรงสิทธิใน
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ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ออก สวนจํานวนรวมของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีออกใหแกศูนยรับฝาก
หลักทรัพยน้ัน หากนายทะเบยีนไมไดทําการแกไข (ไมวาดวยเหตุใด ก็ตาม) ใหถือวามีจํานวนลดลง
ตามจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไดแยกไปออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนไวในชือ่
ของผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาว 

1.3 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

1.3.1  การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิไดฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

-  การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ระหวางผูโอนและผูรับโอน การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะ
สมบูรณเมื่อผูโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเปนผูท่ีสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ระบุชื่อเปนเจาของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในจํานวนท่ีจะทําการโอน หรือผูรับโอนคนสุดทาย
โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนตอเน่ืองครบถวนจากผูท่ีปรากฏชื่อดังกลาว (แลวแตกรณี) 
ไดสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูรับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว
ดวย 

ผลการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ระหวางผูรับโอนกับบริษัทฯ การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
จะใชยันกับบริษัทฯ ไดก็ตอเมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ พรอมท้ังใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีผูรับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดลงลายมือชื่อเปน
ผูรับโอนในดานหลังของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ น้ันครบถวนแลว 

 ผลของการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ระหวางผูรับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ จะใชยันกับบุคคลภายนอกไดก็ตอเมื่อนายทะเบียนไดลงทะเบียนการโอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เรียบรอยแลว 

-  การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะตองกระทํา ณ สํานักงานใหญของนาย
ทะเบียนในวันและเวลาทําการของนายทะเบียน และจะตองทําตามแบบและวิธีการท่ีนาย
ทะเบียนกําหนด โดยผูขอลงทะเบียนจะตองสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีลงลายมือชื่อ
ครบถวนตามหลักเกณฑขางตน พรอมท้ังหลักฐานอื่นๆ ท่ียืนยันถึงความถูกตองและความ
สมบูรณของการโอนและการรับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ พรอมท้ังหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด อยางไรก็ดี นายทะเบียนมี
สิทธิปฏิเสธไมรับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หากนายทะเบียนเห็นวาการ
โอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ น้ันไมชอบดวยกฎหมาย 

1.3.2  สําหรับการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยใหเปนไปตามขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย ศูนยรับฝากหลักทรัพย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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1.4 การใชสิทธิและเง่ือนไขการใชสิทธิ 

1.4.1 วันกําหนดการใชสิทธิ และการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คร้ังแรกเมื่อครบกําหนด 2 
ปนับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

เมื่อครบระยะเวลา 2 ปนับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดในวันทําการสุดทายของทุกส้ินเดือนมิถุนายน และ
เดือนธันวาคม 

ท้ังน้ี วันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย คือ วันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 5 ปนับจากวันท่ี
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

หากวันกําหนดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คร้ังใดไมตรงกับวันทําการ ใหเล่ือนวัน
กําหนดการใชสิทธิเปนวันทําการกอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาว  

 โดยวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรก ตรงกับวันท่ี 22 มกราคม 2563 และวันกําหนดการใชสิทธิคร้ัง
สุดทายตรงกับวันท่ี 20 มกราคม 2566 หากวันกําหนดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คร้ังใด
ไมตรงกับ วันทําการ ใหเล่ือนวันกําหนดการใชสิทธิเปนวันทําการกอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิ
ดังกลาว โดยบริษัทฯ จะไมขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และไมมีขอกําหนดเรียกใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใชสิทธิกอนครบกําหนด 

ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิทธิซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีตนถืออยูท้ังหมดหรือบางสวนก็ได สําหรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ท่ีเหลือและไมไดใชสิทธิภายในวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย บริษัทฯ จะถือวาผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมประสงคจะใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาวและใหถือวา
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ น้ันๆ ส้ินสภาพโดยไมมีการใชสิทธิ 

1.4.2 ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธ ิ 

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

ท้ังน้ี เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ แลว จะไมสามารถยกเลิกการแจงความจํานงในการใชสิทธิดังกลาวได 

ท้ังน้ี บริษัทฯ จะแจงขาวเก่ียวกับระยะเวลาย่ืนความจาํนงในการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ ราคาการ
ใชสิทธิ พรอมท้ังสถานท่ีใชสิทธิผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SETSMART/ 
ELCID)  โดยบริษัทฯ จะแจงรายละเอียดดังกลาวอยางนอย 5 (หา) วันทําการกอนระยะการแจง
ความจํานงในการใชสิทธิในแตละคร้ัง สําหรับการใชสิทธิคร้ังสุดทาย บริษัทฯ จะสงจดหมาย
ลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายชื่อท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ โดยบริษัทฯ จะปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน
กอนวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย และตลาดหลักทรัพยจะทําการข้ึนเคร่ืองหมายหามการซื้อ
ขายชั่วคราว (SP) ลวงหนา 3 (สาม) วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ จนถึงวันใชสิทธิคร้ังสุดทาย ในกรณีท่ีวันปดสมุดทะเบียนดังกลาว ตรงกับวันหยุด ทําการ
ของบริษัทฯ ใหเล่ือนเปนวันทําการกอนหนาวันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทายดังกลาว ท้ังน้ี ใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ จะพักการซื้อขายต้ังแตวันปดสมุดทะเบียนดังกลาว จนถึงวันกําหนดการใชสิทธิคร้ัง
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 คอรปอเรชั่น 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 
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1.4.5 วิธีการใชสิทธิและข้ันตอนการใชสิทธิ 

ในกรณีมีการแตงต้ังตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิ และ/หรือมีการแกไขเปล่ียนแปลงสถานท่ีท่ี
ติดตอในการใชสิทธิ บริษัทฯ จะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผานส่ืออิเล็กทรอนิกสของ
ตลาดหลักทรัพย 

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

ในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิฯ อยูในระบบใบหุน (Scrip) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เปนหลักฐานในการแจงความจํานงในการใชสิทธิไดทันที 

ในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิฯ อยูในระบบไรใบหุน (Scripless) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ี
ตองการใชสิทธิตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ออก
จากระบบไรใบหุนหรือเพื่อใหออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 
โดยย่ืนตอบริษัทหลักทรัพยท่ีทําหนาท่ีเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Broker) ของตน และ
บริษัทหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการแจงกับศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อขอถอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ สําหรับนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยศูนย
รับฝากหลักทรัพยจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (แลวแตกรณี) ให
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการดําเนินการใชสิทธิตามท่ีระบุไว
ขางตน 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิ โดยดําเนินการและสงเอกสารดังตอไปน้ีใหแกบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจง
ความจํานงในการใชสิทธิ ตามสถานที่ติดตอตามท่ีระบุไวในหัวขอ 1.4.4 ขางตน หรือตามท่ีมีการ
แกไขเปล่ียนแปลง ซึ่งบริษัทฯ จะแจงใหทราบตอไป (ทั้งนี้ บริษัทจะไมรับการแจงความจํานงใน
การใชสิทธิทางไปรษณีย)  

ก) แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีไดกรอกขอความถูกตองชัดเจน และ
ครบถวนทุกรายการ พรอมลงนามโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และสงใหแกบริษัทฯ 
และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิ ในชวงระยะเวลาการแจงความจํานง
การใชสิทธิ ท้ังน้ี ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการ
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ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได ณ สถานท่ีติดตอในการใชสิทธิ ในระยะเวลาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิ หรือดาวนโหลดแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดท่ี 
www.pacedev.com 

ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบท่ีตลาดหลักทรัพย
กําหนด ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ลงลายมือชื่อผูโอนดานหลัง ตามจํานวนท่ีระบุใน
แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ และหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นมารับใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ฉบับใหมสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ียังไมไดใชสิทธิ (ถามี) 

ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิตามท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน

สามัญภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยไมเกินวันใชสิทธิ แกบริษัทฯ โดยวิธีใดวิธีหน่ึง

ดังน้ี  

 กรณีชําระดวยการโอนเงินสดเขาบัญชี 

การโอนเงินเขาบัญชีดังตอไปน้ีเทาน้ัน “บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา 
All Seasons Place (ถนนวิทยุ) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 155-301130-
2 และแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใชสิทธิแตละคร้ัง  

 กรณีชําระดวยการนําฝาก เช็ค/ แคชเชียรเช็ค/ ดราฟท หรือคําส่ังจายเงินธนาคาร 

การนําฝาก เช็ค/ แคชเชียรเช็ค/ ดราฟท หรือคําส่ังจายเงินธนาคาร ท่ีสามารถ

เรียกเก็บไดในกรุงเทพมหานคร โดยตองนําฝากภายใน 11.00 น. ของวันทํา

การ 2 วันกอนวันใชสิทธิแตละคร้ัง โดยนําฝากเขาบัญชี “บริษัท เพซ ดีเวลล
อปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) สาขา All Seasons Place (ถนนวิทยุ) บัญชีกระแสรายวัน 
เลขที่ 155-301130-2 และแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใชสิทธิแตละ

คร้ัง 

ท้ังน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการรับชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดวยวิธีการอื่นใด 
นอกเหนือจากการโอนเงินหรือนําฝากเช็ค/แคชเชียรเช็ค/ ดราฟท หรือคําส่ังจายเงิน
ธนาคาร เขาบัญชีท่ีกําหนดไวขางตน 
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ง) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมปหรือภาษีอื่นใด(ถามี)ตาม

บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรหรือขอบังคับหรือกฎหมายตางๆ ที่ใชบังคับในการใชสิทธิซื้อหุน

สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

จ) หลักฐานประกอบการใชสิทธิ 

1) บุคคลสัญชาติไทย  : สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ หรือ
สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียังไมหมดอายุ (ในกรณี
มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําใหชื่อ/ชื่อสกุล ไมตรงกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหแนบเอกสารท่ีออกโดยหนวยงาน
ราชการ เชน ใบแจงเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เปนตน) พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

2) บุคคลตางดาว  :    สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม
หมดอายุ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

3) นิติบุคคลในประเทศ  : สําเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย 
อายุไมเกิน 6 เดือน นับจากวันท่ียื่นแบบแสดงความ
จํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
โดยกรรมการ   ผูมีอํานาจท่ีมีชื่อปรากฏอยูในหนังสือ
รับรองบริษัทน้ัน และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูมี
อํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แลวแตกรณี พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

4) นิติบุคคลตางประเทศ : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศท่ีออกเอกสารน้ัน อายุไมเกิน 12 เดือนกอนวันใช
สิทธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจ 
และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
ตาม 1) หรือ 2) แลวแตกรณี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

5) คัสโตเดียน (Custodian): สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public 
ของประเทศท่ีออกเอกสารน้ัน อายุไมเกิน 12 เดือนกอนวัน
ใชสิทธิ พรอมหนังสือแตงต้ังคัสโตเดียน หนังสือมอบอํานาจ 
(ถามี) และเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 
1) หรือ 2) แลวแตกรณี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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ท้ังน้ี หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไมสงมอบหลักฐานประกอบการใชสิทธิตามท่ีกลาว
ขางตน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิขอสงวนสิทธิท่ีจะถือวา
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไมประสงคจะใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในคร้ังน้ันๆ  
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิสามารถใช
ดุลพินิจในการพิจารณาใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ได
ตามความเหมาะสม 

1.4.7 จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีขอใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ จะตองเปนจํานวนเต็มเทาน้ัน โดยอัตราการใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามขอ 1.5 

1.4.8 จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหเมื่อมีการใชสิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่งผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดชําระตามท่ีกลาวขางตน หารดวย
ราคาการใชสิทธิในขณะท่ีมีการใชสิทธิน้ัน โดยบริษัทฯ จะออกหุนสามัญเปนจํานวนเต็ม ไมเกิน
จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คูณดวยอัตราการใช
สิทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิทธิและ/หรือ อัตราการใชสิทธิแลวทําใหมีเศษเหลืออยูจากการ
คํานวณดังกลาว บริษัทฯ จะไมนําเศษดังกลาวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินท่ีเหลือจากการใช
สิทธิดังกลาวเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมเฉพาะคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงใน
การใชสิทธิโดยถูกตองแลว ภายใน 10 (สิบ) วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง
โดยไมมีดอกเบี้ยไมวาในกรณีใดๆ 

ในกรณีท่ีตองมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิตามเกณฑการปรับราคาการใชสิทธิและอัตรา
การใชสิทธิตามท่ีระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุนสามัญท่ีจะไดรับจากการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหตัดเศษของหุนท้ิง 

1.4.9 ในการใชสิทธิแตละคร้ัง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญ โดยไม
มีการกําหนดจํานวนหุนสามัญข้ันตํ่า  

1.4.10 หากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไมครบถวนหรือไมถูกตอง หรือจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ 
และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิไดรับชําระไมครบตามจํานวนท่ีระบุไวในแบบ
แสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ หรือ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงใน
การใชสิทธิตรวจสอบไดวา ขอความท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ฯ กรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญน้ันไมครบถวนหรือไมถูกตอง ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะตองทําการแกไขใหถูกตองภายใน
ระยะเวลาการแจงความจํานงใชสิทธิ หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ไมทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจง
ความจํานงในการใชสิทธิจะถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญ และบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิจะจัดสงเช็ค ดราฟท 
ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ังจายเงินของธนาคารท่ีไดรับ (แลวแตกรณี) และใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 10 (สิบ) วัน
นับจากวันกําหนดการใชสิทธิ  ใหถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิน้ันส้ินสภาพลงโดยไมมี
การใชสิทธิ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิจะไมรับผิดชอบตอ
ดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายอื่นใด ไมวากรณีใดๆ  

ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ชําระจํานวนเงินในการใช
สิทธิไมครบถวน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิมีสิทธิแตเพียงผูเดียว
ท่ีจะถือวาจํานวนหุนสามัญท่ีจองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนท่ีจะไดรับตามจํานวนเงินในการใช
สิทธิ ซึ่งตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิใน
ขณะน้ัน  

การกระทําใดๆ ของบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิใหถือวาเปนท่ีสุด
ในแตละคร้ังของการใชสิทธิ   

1.4.11 ในกรณีท่ีบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิไมสามารถคืนเงินสวนท่ี
ไมไดใชสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดภายในระยะเวลา 10 (สิบ) วันนับแตวันท่ีใชสิทธิ
ในคร้ังน้ันๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา) ตอป 
โดยคํานวณจากเงินสวนท่ีไมไดใชสิทธินับแตวันท่ีพนกําหนด 10 (สิบ) วันดังกลาวจนถึงวันท่ีผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดรับคืนเงินสวนท่ีไมไดใชสิทธิ 

 อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิไดทําการสงเช็ค ดราฟท 
ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ังจายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดครอมส่ังจายเฉพาะชื่อผูถือใบสําคัญสิทธิฯ 
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิโดยถูกตองแลว ใหถือ
วาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดรับเงินคืนแลวโดยชอบและไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

 



  ส่ิงที่สงมาดวย 5 

19 

 

1.4.12 เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจะใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ ไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ กลาวคือ ไดสงมอบท้ัง
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ และชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญถูกตองและครบถวนสมบูรณ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะไมสามารถเพิกถอนการใชสิทธิได เวนแตจะไดรับความ
ยินยอมเปนหนังสือจากบริษัทฯ 

1.4.13 เมื่อพนกําหนดวันใชสิทธิคร้ังสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ยังมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขของการใชสิทธิท่ีกําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ น้ันๆ ส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะใชสิทธิไมไดอีกเมื่อพนกําหนดการใชสิทธิคร้ัง
สุดทาย 

1.4.14 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทฯ ตอกระทรวงพาณิชยตาม
จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมสําหรับการใชสิทธิภายใน 14 (สิบส่ี) วัน นับต้ังแตวันกําหนดการใช
สิทธิซึ่งบริษัทฯ ไดรับชําระคาหุนครบถวนตามจํานวนท่ีมีการใชสิทธิแลว โดยบริษัทฯ จะ
ดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไดใชสิทธิน้ันเขาเปนผูถือหุนสามัญของบริษัท
ฯ ในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญท่ีคํานวณไดจากการใชสิทธิ 

หุนสามัญใหมท่ีออกเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเทา
เทียมกับหุนสามัญของบริษัทฯ ท่ีไดออกไปกอนหนาแลวทุกประการ นับต้ังแตวันท่ีมีการจดแจง
ชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือผูรับสิทธิแทนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนชําระแลวเน่ืองจากการออกหุนสามัญใหม จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ กับ
กระทรวงพาณิชยแลว 

1.4.15 ในกรณีท่ีหุนสามัญท่ีสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิไมเพียงพอ บริษัทฯ จะดําเนินการชดใช
คาเสียหายท่ีเกิดขึ้นใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไมสามารถใชสิทธิไดตามขอ 1.8 อยางไรก็
ตาม บริษัทฯ จะไมชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไมสามารถใชสิทธิได 
ถึงแมวาจะมีหุนสามัญเพียงพอ ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เปนบุคคลตางดาวหรือนิติ
บุคคลตางประเทศท่ีไมสามารถใชสิทธิได เพราะถูกจํากัดสิทธิตามสัดสวนการถือหุนท่ีระบุใน
ขอบังคับบริษัทฯ 
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1.5 เง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ท้ังน้ี เพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไมใหดอยไปกวาเดิม บริษัทฯ จะ
ดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงดังตอไปน้ี 

1.5.1  เมื่อบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ อันเปนผลมาจากการ
รวมหุนหรือแบงแยกหุนของบริษัทฯ โดยการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ
จะมีผลบังคับทันทีนับต้ังแตวันท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ 
ซึ่งการปรับสิทธิน้ีทําเพื่อใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดรับหุนจํานวนเทาเดิม เสมือนวาไมมีการ
เปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ 

(1)  ราคาการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 

Price 1  =  Price 0 x Par 1 
 Par 0 

(2)  อัตราการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 

Ratio 1  =  Ratio 0 x Par 0 
                    Par 1 

โดยท่ี  Price 1  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0  คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1  คือ  อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0  คือ  อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

Par 1  คือ  มูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญหลังการเปล่ียนแปลง 

Par 0  คือ  มูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญกอนการเปล่ียนแปลง 

1.5.2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมใหกับผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจํากัด โดย “ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” ตํ่ากวารอยละ 90 (เกาสิบ) 
ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใช
สิทธิจะมีผลบังคับทันที ต้ังแตวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญท่ีออก
ใหม (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยขึ้นเคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 
(Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 
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“ราคาเฉล่ียตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินท้ังหมดท่ีบริษัทฯ จะ
ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญ หักดวยคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออก
น้ัน (ถามี) หารดวยจํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมท้ังหมด 

อน่ึง ในกรณีท่ีเมื่อมีการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมพรอมกันมากกวา 1 ราคาการเสนอขาย 
ในเงื่อนไขท่ีจะตองจองซื้อหุนดังกลาวดวยกัน ใหนําราคาเฉล่ียท้ัง 2 ราคา และจํานวนหุนท่ีออก
ใหมท้ังหมดมาคํานวณราคาเฉล่ียตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหม แตในกรณีท่ีการเสนอขาย
พรอมกันดังกลาวไมอยูภายในเง่ือนไขท่ีตองจองซื้อดวยกัน ใหนําจํานวนหุนและราคาเสนอขาย
เฉพาะของหุนสามัญท่ีออกใหมซึ่ง “ราคาเฉล่ียตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหม” ตํ่ากวารอยละ 
90 (เกาสิบ) ของ "ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ" มาคํานวณการเปล่ียนแปลงเทาน้ัน 

"ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ"  ไดกําหนดไวเทากับ ราคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุน
สามัญของบริษัทฯ ท่ีมีการซื้อขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย 7 (เจ็ด) วันทําการติดตอกันกอน
วันท่ีใชในการคํานวณ ซึ่งราคาตลาดเฉล่ียถวงนํ้าหนัก เทากับ มูลคาการซื้อขายหุนสามัญ
ท้ังหมดของบริษัทฯ หารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ท่ีมีการซื้อขายท้ังหมดในตลาด
หลักทรัพย 

“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จะไมไดรับสิทธิในการจอง
ซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยขึ้นเคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมสําหรับ
กรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด แลวแตกรณี 

ในกรณีท่ีไมสามารถหา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ” เน่ืองจากหุนสามัญไมมีการซื้อ
ขายในชวงเวลาดังกลาว บริษัทฯ จะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณแทน 

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ใหความ
เห็นชอบ 

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

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

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

Price 0 คือ   ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัทฯ 

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

B คือ   จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมเพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิม 
และ/หรือ เสนอขายตอประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขาย
ใหแกบุคคลในวงจํากัด 

BX คือ   จํานวนเงินท่ีจะไดรับท้ังส้ิน หลังหักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจาก
การออกหลักทรัพยน้ัน (ถามี) ท้ังจากการเสนอขายใหแกผู
ถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนท่ัวไป และ/หรือ 
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

1.5.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน 
ท่ัวไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัดโดยท่ีหลักทรัพยน้ันมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเปนหุน
สามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ (“หลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) 
เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ โดยท่ี “ราคาเฉลี่ยตอหุนของ
หุนสามัญที่จะออกใหมเพื่อรองรับสิทธิ” ดังกลาว ตํ่ากวารอยละ 90 (เกาสิบ) ของ “ราคา
ตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกท่ีผูถือหุน
สามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยออกใหมใดๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเปน
หุนสามัญ หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยขึ้นเคร่ืองหมาย XR
หรือ XW) สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรก
ของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเปนหุนสามัญได
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หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ กรณีเสนอขายใหกับประชาชนท่ัวไป และ/หรือ กรณีท่ีเปน
การเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

“ราคาเฉลี่ยตอหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับสิทธิ” คํานวณไดจากจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ 
จะไดรับจากการขายหลักทรัพยท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิใน
การจองซื้อหุนสามัญ หักดวยคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพยน้ัน (ถามี) รวมกับเงินท่ี
จะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญน้ัน หารดวยจํานวนหุนท้ังส้ินท่ีตองออกใหมเพื่อรองรับการ
ใชสิทธิน้ัน 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมท่ีมีสิทธิแปลงสภาพพรอมกันมากกวา 1 
ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขท่ีจะตองจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวดวยกัน ใหคํานวณการ
เปล่ียนแปลงจาก หลักทรัพยท่ีออกใหมท่ีมีสิทธิแปลงสภาพท้ังหมด แตในกรณีท่ีการเสนอขาย
พรอมกันดังกลาวไมอยูภายในเง่ือนไขท่ีตองจองซื้อดวยกัน ใหคํานวณการเปล่ียนแปลงจาก 
หลักทรัพยท่ีออกใหมท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาเฉล่ียตอหุนของหุนสามัญท่ีจะออกใหมเพื่อ
รองรับสิทธิ" ตํ่ากวารอยละ 90 (เกาสิบ) ของ "ราคาตลาดของหุนสามญัของบริษัทฯ" เทาน้ัน “ราคา
ตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ” มีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ 1.5.2 ขางตน 

“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อ
หลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 
สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิม (Rights Issue) และ/หรือ 
วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือให
สิทธิในการซื้อหุนสามัญแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ กรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด แลวแตกรณี 

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

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

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

โดยท่ี  Price 1    คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง  
Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
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MP คือ   ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ 
A คือ   จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปด

สมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการจองซื้อหลักทรัพยท่ีออกใหมท่ีมี
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิใน
การจองซื้อหุนสามัญ และ/หรือ กอนวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพยท่ีออกใหมท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเปน
หุนสามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ กรณีเสนอ
ขายตอประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด แลวแตกรณี 

B คือ   จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหม เพื่อรองรับการใชสิทธิของ
หลักทรัพยใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพหรือเปล่ียนเปนหุน
สามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญตามท่ีเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายตอประชาชน
ท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

BX คือ   จํานวนเงินท่ีจะไดรับท้ังส้ิน หลังหักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจาก
การออกหลักทรัพยใดๆ  ท่ี ให สิทธิ ท่ีจะแปลงสภาพ  / 
เปล่ียนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุน
สามัญ สําหรับการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ 
เสนอขายประชาชนท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคล
ในวงจํากัด รวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการใชสิทธิแปลง
สภาพ / เปล่ียนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อ
หุนสามัญ 

1.5.4 เมื่อบริษัทฯ จายเงินปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญท่ีออกใหมใหแกผูถือหุนของบริษัท
ฯ การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกท่ีผูซื้อ
หุนสามัญจะไมมีสิทธิรับหุนปนผล (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยขึ้นเคร่ืองหมาย XD) 

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

 (A + B) 
(2)  อัตราการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 

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

1.5.5 เมื่อบริษัทฯ จายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 90 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินไดและ
หลังจากหักขาดทุนสะสมและสํารองตามกฎหมาย สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาป
บัญชีใดๆ ในระหวางอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตรา
การใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับเงินปนผล (วันแรกท่ี
ตลาดหลักทรัพยขึ้นเคร่ืองหมาย XD) 

ท้ังน้ี อัตรารอยละของเงินปนผลท่ีจายใหกับผูถือหุน คํานวณโดยนําเงินปนผลท่ีจายออกจริงจาก
ผลการดําเนินงานในแตละรอบระยะปบัญชี หารดวยกําไรสุทธิตามงบตามงบการเงินของบริษัท
ฯ หลังหักภาษีเงินไดและหลังจากหักขาดทุนสะสมและสํารองตามกฎหมาย ของผลการ
ดําเนินงานของรอบระยะเวลาปบัญชีเดียวกัน โดยท่ีเงินปนผลท่ีจายออกจริงดังกลาวใหรวมถึง
เงินปนผลท่ีจายระหวางกาลในแตละรอบบัญชีดังกลาวดวย 

วันท่ีใชในการคํานวณ หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในเงินปนผล (วันแรกท่ี
ตลาดหลักทรัพยขึ้นเคร่ืองหมาย XD)  

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

 MP 
(2)  อัตราการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 

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

โดยท่ี  Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ   อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 



  ส่ิงที่สงมาดวย 5 

26 

 

Ratio 0 คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ 

D คือ   เงินปนผลตอหุนท่ีจายจริงแกผูถือหุน 

R คือ   เงินปนผลตอหุนท่ีจายในอัตรารอยละ 90 โดยคํานวณจาก
กําไรสุทธิหลักหักภาษีเงินไดและหลังจากหักขาดทุนสะสม
และสํารองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงานในรอบป
บัญชี หารดวยจํานวนหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล 

1.5.6 ในกรณีท่ีมีเหตุการณใด ๆ อันทําใหผลตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดอยไปกวาเดิม  โดยท่ี
เหตุการณใด ๆ น้ันไมไดกําหนดอยูในขอ 1.5.1 ถึงขอ 1.5.5 ดังกลาวขางตน ใหบริษัทฯ พิจารณาเพื่อ
กําหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิ (หรือปรับจํานวนหนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ แทนอัตราการใชสิทธิ) ใหมอยางเปนธรรม โดยไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฯ ดอยไปกวาเดิม โดยใหถือวาผลการพิจารณาน้ันเปนท่ีสุด และใหบริษัทฯ แจงตอตลาดหลักทรัพย
ทันทีนับแตวันท่ีมีเหตุการณหรือกอน 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 สําหรับในกรณีท่ีมีเหตุการณตาง ๆ จะเกิดขึ้นพรอมกันใหคํานวณการ
เปล่ียนแปลงเรียงลําดับดังน้ี 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
ในแตละลําดับคร้ังท่ีมีการคํานวณการเปล่ียนแปลงใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิและอัตราการใช
สิทธิเปนทศนิยม 3 (สาม) ตําแหนง 

1.5.8 การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1.5.1 ถึงขอ 1.5.6 จะไมมี
การเปล่ียนแปลงซึ่งทําใหราคาการใชสิทธิใหมสูงข้ึนและอัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวม
หุน สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการใชสิทธิ จะคํานวณจากราคาการใชสิทธิใหมหลังการ
เปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ (จํานวนหุนสามัญคํานวณไดจาก อัตรา
การใชสิทธิใหมคูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีแสดงความจํานงการใชสิทธิ เมื่อคํานวณได
จํานวนหุนออกมาเปนเศษหุนใหตัดเศษของหุนน้ันท้ิง) ในกรณีจํานวนเงินท่ีคํานวณไดจากการใช
สิทธิมีเศษของบาท ใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง 
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ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิจนเปนผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมท่ีคํานวณ
ตามสูตรมีราคาตํ่ากวามูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิท่ีจะปรับราคาการใชสิทธิใหมเพียงเทากับมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญเทาน้ัน สําหรับ
อัตราการใชสิทธิใหมใหใชอัตราการใชสิทธิท่ีคํานวณไดตามขอ 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
ดําเนินการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลท่ีตองมีการปรับสิทธิ 
รายละเอียดวิธีการคํานวณ ราคาการใชสิทธิใหม อัตราการใชสิทธิใหม วันท่ีการปรับสิทธิมีผล
บังคับ และจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกทดแทนการปรับอัตราการใชสิทธิตอตลาด
หลักทรัพย โดยจะแจงทันทีนับต้ังแตวันท่ีมีเหตุการณหรือกอน 9.00 น. ของวันท่ีการปรับสิทธิมี
ผลบังคับผานทางส่ืออิเล็คทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย (SETSMART/ELCID) และแจงตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบหา) วันนับแตวันท่ีการปรับสิทธิมีผลบังคับใช   

1.6 การแกไขเพ่ิมเติมสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

1.6.1 การปรับสิทธิตามท่ีระบุไวในขอ 1.5 ขางตน และการแกไขท่ีทําใหเกิดประโยชนตอผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ โดยชัดแจงหรือท่ีตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและการแกไขในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญ เชน แกไขขั้นตอนการใชสิทธิ ซึ่งการแกไขเพิ่มเติมน้ีจะตองไมขัดตอบทบัญญัติหรือ
หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ กฎหมายอื่นใดท่ี
เก่ียวของ รวมท้ัง กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ หรือคําส่ังท่ีมีผลบังคับท่ัวไป หรือประกาศ หรือ
ขอบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวของใหบริษัทฯ กระทําไดโดยไมตองไดรับความยินยอม
จากท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังจากท่ีไดแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต รับทราบแลว  

1.6.2 การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ 1.6.1 ตองไดรับความยินยอมจากบริษัทฯ 
และท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในขอ 1.6.2 น้ี ยกเวนการปรับสิทธิ
ตามท่ีระบุไวในขอ 1.5 จะตองไดรับความยินยอมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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1.6.3 การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิไมวาในกรณีใด จะตองไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดตาม
ประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑใดของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมท้ังท่ีจะเพิ่มเติมภายหลังท่ี
บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

1.6.4 ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไมมีสิทธิท่ีจะเสนอใหแกไข
ขอกําหนดสิทธิในเรื่อง อัตราการใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิ และอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ยกเวนเปนการแกไขเปล่ียนแปลงตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ และตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย
และเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ท้ังน้ีบริษัทฯ จะดําเนินการแจงไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดสิทธิดังกลาวในขอ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจัดสงขอกําหนดสิทธิท่ีแกไขเปล่ียนแปลง
ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อไดรับการรองขอภายใน 15 (สิบหา) วันนับแตวันท่ีไดรับการ
รองขอเปนหนังสือจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และบริษัทฯ จะดําเนินการแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลักทรัพย และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ 
และจะจัดสงขอกําหนดสิทธิท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีการ
ปรับสิทธิมีผลบังคับใช 

1.7 การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

การเรียกและ/หรือ การประชมุผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหเปนไปตามวธิีการดังตอไปน้ี 

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

(ก) หากมีการเสนอขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิไมวาโดยบริษัทฯ หรือผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 1.6.2 หรือ 

(ข) หากมีเหตุการณซึ่งบริษัทฯ เห็นวาอาจกระทบตอสวนไดเสียของผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ อยางเปนนัยสําคัญ หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม
ขอกําหนดสิทธิ หรือ 

(ค) มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รายหน่ึงหรือหลายรายท่ีถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รวมกัน
ไมนอยกวารอยละ 25.0 (ยี่สิบหา) ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ียังมิไดมีการใช
สิทธิ รองขอใหบริษัทฯ ดําเนินการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยไดทําเปน
หนังสือท่ีระบุเหตุผลอยางชัดเจนในการขอใหมีการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
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ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะดําเนินการปดสมุดทะเบียนเพื่อ
กําหนดสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมดังกลาวเปนระยะเวลาไมเกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันกอนวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ท้ังน้ี ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะถูกส่ังพักการซื้อขาย (วันแรกท่ีขึ้นเคร่ืองหมาย SP) จากตลาด
หลักทรัพย 3 (สาม) วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือ 
ภายในระยะเวลาตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 

1.7.2 ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไมวาจะเปนการประชุมเน่ืองจากผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ท่ียังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนรองขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเรียก
ประชุม ใหบริษัทฯ จัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานท่ี วัน เวลา ผูท่ีขอใหเรียกประชุม และเร่ืองท่ี
จะพิจารณาในท่ีประชุม และจัดสงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ียังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลว
บางสวนแตละราย ตามรายชื่อ และท่ีอยูท่ีปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
และแจงผานทางส่ืออิเล็คทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย (SETSMART / ELCID) เพื่อกําหนดสิทธใิน
การเขารวมประชุมไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วันกอนการประชุมในแตละคร้ัง 

1.7.3 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ียังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไป
แลวบางสวนซึ่งมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวม
ประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาวจะตองจัดทําหนังสือ
มอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ กําหนดและใหยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี
ประธานท่ีประชุมมอบหมายกอนเริ่มการประชุม 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึง ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ียังไมไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนของบริษัทฯ ใน ณ วันปดสมุด
ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยไมรวมถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมีสวนไดเสียซึ่งจะ
ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในขอพิจารณาขอน้ัน 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมีสวนไดเสียตามขอน้ี หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในเรื่องท่ีท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีคะแนนเสียงเทากับหนวยของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีถืออยูโดยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หน่ึงหนวยมีหน่ึงเสียง  

1.7.5 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีจัดข้ึนโดยบริษัทฯ ใหประธานกรรมการบริษัท หรือ
บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม ในกรณี
ท่ีประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการไมเขารวม ใหผูถือ
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ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีเขารวมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีมาเขารวมประชุมทําหนาท่ี
เปนประธานท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็
ได โดยท่ีท้ังสองกรณีประธานท่ีประชุมไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 

1.7.6 องคประชุมในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะตองประกอบดวยผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ท่ียังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได
ไมนอยกวา 25 (ยี่สิบหา) ราย หรือไมตํ่ากวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ท้ังหมด ซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รวมกันไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของจํานวนหนวย
ท้ังหมดของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  ท่ียังมิไดใชสิทธิ และ/หรือใชสิทธิไปแลวบางสวนจึงจะ
ครบองคประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ น้ัน  

1.7.7 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลว 45 (ส่ีสิบหา) นาที ยังมีผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เขารวมประชุมยังไมครบเปนองคประชุมใหถือวาการประชุมเปนอันระงับ
ไป หากการเรียกประชุมเปนการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัท ใหนัดประชุมใหมภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน แตไมเกินกวาใน 14 (สิบส่ี) วันนับจากวันกําหนดประชุมผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในคร้ังแรก และใหบริษัทฯ ดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายและตลาดหลักทรัพยตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบุไวขางตน ใน
การประชุมคร้ังหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม  

1.7.8 มติท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ
จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ียังมิไดใชสิทธิ และ/หรือใชสิทธิไปแลวบางสวน ณ 
ขณะน้ัน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

1.7.9 มติใดๆ ซึ่งท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดลงมติไปแลวน้ัน ใหถือวามีผลผูกพันผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายไมวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ น้ันจะไดเขารวมประชุมดวยหรือไม
ก็ตาม 

1.7.10 ภายหลังจากบริษัทฯ ในดําเนินการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะแจงมติของท่ี
ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส
ของตลาดหลักทรัพย (SETSMART / ELCID) โดยเร็ว 

1.7.11 บริษัทฯ จะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกลาวไวท่ี
สํานักงานใหญของบริษัทฯ รายงานประชุมท่ีไดลงลายมือชื่อโดยประธานท่ีประชุมใหถือเปน
หลักฐานอันสมบูรณของกิจการท้ังหลายท่ีไดประชุมกันน้ัน และใหถือวาการประชุมและมติ
ท้ังหลายไดกระทําโดยถูกตอง และบริษัทฯ จะจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาด
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หลักทรัพยและสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไมเกิน 14 (สิบส่ี) วัน นับจากวันประชุมผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

1.7.12 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ และท่ี
ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะเขารวมประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อแสดง
ความคิดเห็นหรือใหคําอธิบายในที่ประชุมผูถือในสําคัญแสดงสิทธิได 

1.7.13 บริษัทฯ จะเปนผูชําระคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท้ังหมด 

1.7.14 บริษัทฯ จะแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ นับต้ังแต
วันท่ีประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทฯ จะแจงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิเปนลายลักษณอักษร
ใหสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 15 (สิบหา) วันนับแตวันท่ีมีการแกไข
เพิ่มเติมน้ัน 

1.7.15 กรณีท่ีบริษัทฯ ไมสามารถจัดประชุมไดทันภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหถือวาการ
ดําเนินการประชุมส้ินสุดลงและไมไดมีการจัดประชุมในครั้งน้ัน 

1.8 การชดใชคาเสียหาย กรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถจดัใหมีหุนเพื่อรองรับการใชสทิธิ 

บริษัทฯ จะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดดังน้ี 

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

1.8.2 การชดใชคาเสียหายตามขอ 1.8.1 บริษัทฯ จะชําระใหเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมส่ังจายเฉพาะ และ
จะจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยูท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิโดย
ถูกตองแลว ภายใน 14 (สิบส่ี) วันทําการ นับจากวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มาแจงความจํานง
ท่ีจะใชสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไมสามารถคืนเงินคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ได
ภายในระยะเวลาดังกลาว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 (เจ็ดจุด
หา) ตอป โดยคํานวณจากคาเสียหายนับแตวันท่ีพนกําหนด 14 (สิบส่ี) วันทําการ ดังกลาวจนถึงวันท่ี
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดรับคืนเงินคาเสียหาย 

 อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากบริษัทฯ ไดทําการสงเช็ค ดราฟท ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ัง
จายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดครอมส่ังจายเฉพาะชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย
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ลงทะเบียนตามท่ีอยู ท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดรับเงินคาเสียหายคืนแลวโดยชอบและไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/
หรือ คาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

1.8.3 การคํานวณคาเสียหายท่ีบริษัทฯ จะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามขอ 1.8.1 มีสูตรการ
คํานวณดังน้ี 

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

โดยท่ี  B คือ จํานวนหุนสามัญท่ีไมสามารถจัดใหมี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได ตามอัตรา
การใชสิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นตอ 1 หนวย 

 MP  คือ  ราคาปดของหุนสามัญของบริษัทฯ ในวันกําหนดการใชสิทธิในแตละ
คร้ังซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มาแสดงความจํานงการใชสิทธิ 

 EP  คือ  ราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือราคาการใชสิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิทธิ 

1.8.4 การชดใชคาเสียหายตามขอน้ีใหถือเปนท่ีสุด 

อน่ึง ในกรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเปนคนตางดาว (ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม
สามารถใชสิทธิได เน่ืองจากขอจํากัดในเร่ืองอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาว ซึ่งขอบังคับ
บริษัทฯ กําหนดวาการถือหุนของคนตางดาวจะตองไมเกินกวารอยละ 49 (ส่ีสิบเกา)  ของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ในกรณีเชนน้ี บริษัทฯ จะไมชดเชยคาเสียหาย
หรือดําเนินการอื่นใดใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเปนคนตางดาว และผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ซึ่งเปนคนตางดาว ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือเรียกรองใหบริษัทฯ ชดใชใด ๆ ท้ังส้ิน 

1.9 สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยูระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความจํานง
ใชสิทธิ 

สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีอยูระหวางวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความจํานงใชสิทธิ 
และวันกอนวันท่ีกระทรวงพาณิชยจะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อันเน่ืองมาจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ียังไมไดแสดงความ
จํานงใชสิทธิ และสถานภาพจะส้ินสุดลงในวันท่ีกระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อัน
เน่ืองมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ขางตนแลว  



  ส่ิงที่สงมาดวย 5 

33 

 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิในชวงท่ีบริษัทฯ ยังไมไดนําหุน
สามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ท่ีไดทําการใชสิทธิแลวจะไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทฯ จะดําเนินการออกหุน
สามัญใหมเพิ่มเติมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยเร็วท่ีสุดตามจํานวนท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
สมควรจะไดรับหากราคาท่ีไดปรับใหมน้ันมีผลบังคับใช โดยหุนสามัญสวนท่ีเพิ่มใหมอาจไดรับชากวาหุน
สามัญท่ีไดรับกอนหนาน้ีแลว แตไมเกิน 15 (สิบหา) วันนับจากวันท่ีมีการปรับสิทธิ 

1.10 สถานะของหุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทฯ ตอกระทรวงพาณิชยตามจํานวนหุน
สามัญท่ีออกใหมสําหรับการใชสิทธิภายใน 14 (สิบส่ี) วัน นับต้ังแตวันกําหนดการใชสิทธิซึ่งบริษัทฯ ไดรับ
ชําระคาหุนครบถวนตามจํานวนท่ีมีการใชสิทธิแลว และบริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ท่ีไดใชสิทธิน้ันเขาเปนผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุน
สามัญท่ีคํานวณไดจากการใชสิทธิในคร้ังน้ัน 

หุนสามัญใหมท่ีออกเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเทาเทียมกับหุน
สามัญของบริษัทฯ ท่ีไดออกไปกอนหนาแลวทุกประการ นับต้ังแตวันท่ีมีการจดแจงชื่อของผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ หรือผูรับสิทธิแทนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวเน่ืองจากการ
ออกหุนสามัญใหมจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ กับกระทรวงพาณิชยแลว 

1.11 มติที่ประชุมผูถือหุนเพือ่อนมุัติการออกหุนเพื่อรองรบัการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2560 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนท่ี 2 หรือเรียกวา PACE-W2 จํานวน
ไมเกิน 2,505,352,131 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 มูลคาท่ีตราไว
หุนละ 1 บาท รวมท้ังส้ิน 13,024,619,803 บาท เพื่อรองรับ  

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

(2) การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนท่ี 1 และ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนท่ี 2 เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อและไดรับ
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จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) รวมท้ังส้ินจํานวนไมเกิน 4,008,563,409 หุน 

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

1.12 รายละเอียดเก่ียวกับหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

จํานวนหุนท่ีรองรับการใชสิทธิไมเกิน 2,505,352,131 หุน 

มูลคาท่ีตราไว หุนละ 1 บาท 

ราคาการใชสิทธิ หุนละ 2 บาท 

หุนท่ีสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิไม
เกิน 

2,505,352,131* หุน  

* คิดเปนรอยละ  22.22 ของจํ านวนหุนท่ีจํ าหนายไดแล ว ท้ั งหมดของบริษัทฯ  จํานวน 
11,274,084,591 หุน (ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวน) และไมมีหุนเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งน้ี 

1.13 การดําเนินการหากมีหุนที่จัดสรรไวคงเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

หากมีหุนสามัญท่ีเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในคร้ังน้ี คณะกรรมการบริษัท จะเสนอ
ผานท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาจัดสรรหุนสามัญท่ีเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง 
สิทธิฯ ตอไป ท้ังน้ี ใหเปนไปตามขอกําหนด เง่ือนไข และวิธีการท่ีเก่ียวของตาม พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังมีการแกไขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย และสํานักงาน 
ก.ล.ต. 

1.14 ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขาย 

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

1.15 ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

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

1.16 ผลกระทบที่มตีอผูถือหุน 

ในการพิจารณาผลกระทบตอผูถือหุนของบริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลกระทบ 3 ประการ โดยแยกพิจารณา
เปน 2 กรณี ดังน้ี  

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) ควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 (ไมรวมการออกและเสนอขายหุน

ใหแกบุคคลในวงจํากัด) 
ผลกระทบตอผูถือหุน อัตราสวน 

1. ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน 
(Control dilution) 

ไมมีผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน 
 (ในกรณีท่ีผูถือหุนทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดสวนการถือหุน และเปนผูใชสิทธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W1) 

หรือ 
รอยละ 26.23 

(ในกรณีท่ีมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนรองรับ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W1 จนครบ
ท้ังจํานวน แตผูใชสิทธิมิใชผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ) 

2. ผลกระทบดานราคา (Price Dilution) รอยละ 37.57 
(ภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดสวนการถือหุน แตกอนการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W1) 

หรือ 
รอยละ 18.47 

(ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฯและ PACE-W1) 

3. ผลกระทบตอสวนแบงกําไร  
(Earnings per share dilution) 

รอยละ 66.67 
(ในกรณีทีผูถือหุนเดิมทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนตามสัดสวนการถือหุน แตไมใชสิทธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W1 ท้ังจํานวน) 

หรือ 
รอยละ 75.41 
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ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) ควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 (ไมรวมการออกและเสนอขายหุน

ใหแกบุคคลในวงจํากัด) 
ผลกระทบตอผูถือหุน อัตราสวน 

(ในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนตามสัดสวนการถือหุน และผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯและ PACE-W1 ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิฯและ PACE-W1 ท่ีออกในครั้งน้ีท้ังจํานวน) 

หรือ 
รอยละ 26.23 

(เมื่อเทียบกับจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของบริษัทฯ กอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิฯและ PACE-W1 แตภายหลังการออกและ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน) 

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) ควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 และเมื่อรวมการออกและเสนอ

ขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 
ผลกระทบตอผูถือหุน อัตราสวน 

1.  ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน  
(Control dilution) 

รอยละ 8.94 
(ในกรณีท่ีผูถือหุนทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดสวนการถือหุน และเปนผูใชสิทธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W1 รวมถึงการ
ออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด) 

หรือ 
รอยละ 32.82 

(ในกรณีท่ีมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนรองรับ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W1 จนครบ
ท้ังจํานวน แตผูใชสิทธิมิใชผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ) 

2.  ผลกระทบดานราคา (Price Dilution) ยังไมสามารถคํานวณผลกระทบดานการลดลงของ
ราคาของกรณีจัดสรรหุนใหแกบุคคลในวงจํากัดได 
เน่ืองจากยังไมไดกําหนดราคาเสนอขายหุนใหแก
บุคคลในวงจํากัด 
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ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) ควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 (ไมรวมการออกและเสนอขายหุน

ใหแกบุคคลในวงจํากัด) 
ผลกระทบตอผูถือหุน อัตราสวน 

3. ผลกระทบตอสวนแบงกําไร 
(Earnings per share dilution) 

รอยละ 70.58 
(ในกรณีทีผูถือหุนเดิมทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนตามสัดสวนการถือหุน แตไมใชสิทธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯและ PACE-W1 ท้ังจํานวน 
และมีการออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลใน
วงจํากัด) 

หรือ 
รอยละ 77.61 

(ในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนตามสัดสวนการถือหุน และผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯและ PACE-W1 ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิฯและ PACE-W1 ท่ีออกในครั้งน้ีท้ังจํานวน) 

หรือ 
รอยละ 23.89 

(เมื่อเทียบกับจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของบริษัทฯ กอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิฯและ PACE-W1 แตภายหลังการออกและ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน การออกและเสนอ
ขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด) 

รายละเอียดการคํานวณ 

1.16.1 ผลกระทบท่ีมีตอผูถือหุนจากการขายหุนเพิ่มทุน 

(ก) ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือ
หุน (Rights Offering) ควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 (ไมรวม
การออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด) 
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(1) ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน (Control dilution)  

 ในกรณีที่ผูถือหุนทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน และเปนผูใช
สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะไมมีผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน ผูถือหุน
เดิมจะไมไดรับผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน และในกรณีที่ผูถือหุนทุกรายไมใชสิทธิ
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการ
ตัดหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่คงเหลือจากการเสนอขายท้ิง ทําใหจํานวนหุนชําระแลวไม
เปล่ียนแปลง และไมเกิดผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน 

 ในกรณีท่ีมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จนครบทั้ง
จํานวน แตผูใชสิทธิมิใชผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน
ของผูถือหุนเดิมโดย ผูถือหุนเดิมจะมีสัดสวนการถือหุนลดลงประมาณรอยละ 26.23 
เม่ือเทียบกับสัดสวนการถือหุน กอนการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดย
สูตรการคํานวณเปนดังนี้ 

= จํานวนหุนที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้ 
 (จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เพิ่มเพื่อเสนอขายใหผูถือหุนเดิม + จํานวน

หุนที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้) 
 

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

= รอยละ 26.23 

 
 (2) ผลกระทบดานราคา (Price Dilution)  
 ภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน แตกอน

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ: หุนของบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบ
ดานราคา (Price Dilution) ประมาณรอยละ 37.57 โดยสูตรการคํานวณเปนดังนี้ 

= ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
 ราคาตลาดกอนเสนอขาย 
= 1.15 – 0.72 
 1.15 

= รอยละ 37.57 
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โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน เทากับ 
= (ราคาตลาด x จํานวนหุนที่ชําระแลว) + (ราคาเสนอขายหุนสามัญ RO x 

จํานวนหุนที่เสนอขาย RO) 
 จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย 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 ราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของบริษัทฯ ยอนหลัง 7 วัน
ทําการติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่  11/2560 เ ม่ือวันที่  7 
พฤศจิกายน  2560 (ระหวางวันที่  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 
 

                                       โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน เทากับ 
= (ราคาตลาด x จํานวนหุนที่ชําระแลว) + (ราคาเสนอขายหุนสามัญ RO x จํานวน

หุนที่เสนอขาย RO) + (ราคาใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิฯ x จํานวนหุน
รองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิฯ) + (ราคาใชสิทธิแปลงสภาพ PACE-

W1 x จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ PACE-W1) 
 (จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย RO + จํานวนหุนรองรับการแปลง

สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิฯ + จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ PACE-W1) 

= (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 
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หมายเหตุ: ราคาตลาดเทากับ ราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของบริษัทฯ ยอนหลัง 7 วันทํา
การติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 11/2560 เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
(ระหวางวันที่ 27 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2560) (ขอมูลจาก SETSMART) เทากับ 1.15 บาท 

 

(3) ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings per share dilution) 

 ในกรณีทีผูถือหุนเดิมทุกรายจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน แตไม
ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจํานวนผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบ
ตอสวนแบงกําไรจากจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขาย
ใหแกผูหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนเทานั้น โดย คิดเปนรอยละ 66.67 
โดยสูตรการคํานวณดังนี้ 

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

 
โดยที่ EPS กอนเสนอขาย  

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

 
และ EPS หลังเสนอขาย  

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

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

 หมายเหตุ: กําไรสุทธิ 12 เดือนยอนหลัง ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

 ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมทุกรายจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน และผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกในคร้ังนี้ทั้งจํานวน ผูถือหุน
เดิมจะไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไรเทากับรอยละ 75.41 เม่ือเทียบกับจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ในปจจุบัน 

= EPS กอนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย = 0.79 – 0.20 
 EPS กอนเสนอขาย  0.79 
= 75.41%   
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โดยที่ EPS กอนเสนอขาย  
= กําไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.79 
 จํานวนหุนที่ชําระแลว  3,758,028,197   

 
และ EPS หลังเสนอขาย  

= กําไรสุทธิ 
 (จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย RO จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ + จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ PACE-W1) 

= 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 เม่ือเทียบกับจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ กอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แตภายหลังการออก
และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน โดยสูตรการ
คํานวณดังนี้ 

 
= EPS กอนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย = 0.26 – 0.20 
 EPS กอนเสนอขาย  0.26 

= รอยละ 26.23  
 
โดยที่ EPS กอนเสนอขาย  

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

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

และ EPS หลังเสนอขาย  
= กําไรสุทธิ
 (จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย RO + จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ + จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ PACE-W1) 

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

= 0.20 
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(ข) ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือ

หุน (Rights Offering) ควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 และเมื่อ
รวมการออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 

(1) ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน (Control dilution)  

 ในกรณีที่ผูถือหุนทุกรายจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน และ
เปนผูใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงการออกและเสนอขาย
หุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ผูถือหุนเดิมจะมีสัดสวนการถือหุนลดลงประมาณ
รอยละ 8.94 

= จํานวนหุนที่ออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 
 (จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เพิ่มเพื่อเสนอขายใหผูถือหุนเดิม + จํานวนหุนที่รองรับ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้ +จํานวนหุนที่ออกและเสนอขายหุนใหแก
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 
 

 ในกรณีที่มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จนครบ
ทั้งจํานวน แตผูใชสิทธิมิใชผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบตอสัดสวนการ
ถือหุนของผูถือหุนเดิมโดย และรวมถึงการออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลใน
วงจํากัด ผูถือหุนเดิมจะมีสัดสวนการถือหุนลดลงประมาณรอยละ 32.82 โดยสูตร
การคํานวณเปนดังนี้ 

= จํานวนหุนที่ออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด + จํานวนหุนที่รองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้                

 (จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย RO + จํานวนหุนที่รองรับใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ และ PACE-W1 ที่ออกในครั้งนี้ +จํานวนหุนที่เสนอขาย 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 
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(2) ผลกระทบดานราคา (Price Dilution)  

การเสนอขายหุนคร้ังนี้ ยังไมสามารถคํานวณผลกระทบดานการลดลงของราคา
ของกรณีจัดสรรใหแกนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง  (Private Placement) ได  
เนื่องจากยังไมได กําหนดราคาเสนอขายหุน  PP ดังกลาว  เนื่องจากตองรอ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนตามราคาตลาด โดยราคาท่ีนํามาถัว
เฉล่ียดังกลาวตองใชราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุนนั้นในแตละวัน ทั้งนี้ วันกําหนด
ราคาเสนอขายหุนตองยอนหลังไมเกินกวาสามวันทําการกอนวันแรกท่ีเสนอขายตอ
ผูลงทุน อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ เสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงแลวนั้น จะสงผลใหผูถือหุนเดิมไดรับผลกระทบตอการลดลงของ
ราคาหุน (Price Dilution) เพิ่มขึ้นในอนาคต 

 (3) ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings per share dilution) 

ในกรณีทีผูถือหุนเดิมทุกรายจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน แตไม
ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจํานวนผูถือหุนเดิม และมีการออกและ
เสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบตอสวนแบง
กําไรจากจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายใหแกผูหุนเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนเทานั้น โดยคิดเปนรอยละ 70.58 

= EPS กอนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย = 0.79 – 0.23 = 70.58% 
 EPS กอนเสนอขาย  0.79   

 
โดยที่ EPS กอนเสนอขาย  

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

= กําไรสุทธิ 
 (จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย RO + จํานวนหุนที่เสนอขาย PP) 

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

 
หมายเหตุ: กําไรสุทธิ 12 เดือนยอนหลัง ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
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 ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมทุกรายจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน และผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกในครั้งนี้ทั้งจํานวน ผูถือหุนเดิม
จะไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไรเทากับรอยละ 77.61 เม่ือเทียบกับจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ในปจจุบัน และคิดเปนรอยละ 23.89 เม่ือเทียบกับจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ กอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แตภายหลัง
การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน
การออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยมีการคํานวณดังนี้ 

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

 
   

โดยที่ EPS กอนเสนอขาย  
= กําไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.79 
 จํานวนหุนที่ชําระแลว  3,758,028,197   

 
และ EPS หลังเสนอขาย  

= กําไรสุทธิ 
 (จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย RO จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ + จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ PACE-W1 + จํานวนหุนที่เสนอ
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 
ผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไรเทากับรอยละ 23.89 เม่ือเทียบกับจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ กอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แตภายหลังการออกและเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนการออกและเสนอขายหุน
ใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยมีการคํานวณดังนี้ 

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

 
 
 
 

  

โดยที่ EPS กอนเสนอขาย  
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= กําไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.23 
 (จํานวนหุนที่ชําระแลว + 

จํานวนหุนที่เสนอขาย RO + 
จํานวนหุนที่เสนอขาย PP) 

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

  

และ EPS หลังเสนอขาย  
= กําไรสุทธิ 
 (จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย RO + จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ + จํานวนหุนรองรับการแปลงสภาพ PACE-W1 + จํานวนหุนที่เสนอ
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 ในกรณีการใชสิทธิคร้ังสุดทาย ซึ่ง
บริษัทฯ จะปดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อพักการโอนหรือการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง 
สิทธิฯ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิ และตลาดหลักทรัพยจะทําการข้ึนเคร่ืองหมาย SP 
(หามการซื้อขาย) ลวงหนา 3 (สาม) วันกอนวันปดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่ีวันปดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป) 
 

2.2 บุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย 
บริษัทฯ มีขอจํากัดการโอนหุนอันสืบเน่ืองมาจากขอบังคับของบริษัทฯ วาดวยเร่ืองอัตราสวนการถือหุน
ของบุคคลท่ีมิใชสัญชาติไทย ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
2.2.1 บริษัทฯ จะไมออกหุนสามัญใหแกผูใชสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทย ซึ่งไดดําเนินการใชสิทธิตาม

วิธีการใชสิทธิจนทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไมมีสัญชาติไทยมีจํานวนเกิน
กวารอยละ 49 (ส่ีสิบเกา) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ตามท่ีระบุใน
ขอบังคับหรือตามสัดสวนท่ีอาจมีการแกไขตามขอบังคับในอนาคต 
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2.2.2 หากขอจํากัดการโอนดังกลาวขางตน มีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไมใชสัญชาติไทยซึ่ง
ไดใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิดังท่ีกลาวมาแลวโดยครบถวน ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนท่ี
ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไมวาท้ังหมดหรือบางสวน บริษัทฯ จะ
อนุญาตใหดําเนินการใชสิทธิเพียงสวนท่ีไมขัดตอขอจํากัดขางตนโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
สามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
 
ก) ใหบริษัทฯ คืนเงินท่ีเหลือตามราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในสวนท่ีไม

สามารถใชสิทธิไดโดยไมมีดอกเบี้ย ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไมใชสัญชาติไทย
ดังกลาวเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมเฉพาะทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในแบบ
แสดงความจํานงในการใชสิทธิโดยถูกตองแลว ภายใน 10 (สิบ) วันทําการนับแตวันใช
สิทธิในคร้ังน้ัน ๆ 
 

ข) ใหบริษัทฯ เปนผูถือแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และเงินตาม
จํานวนการใชสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใชสัญชาติไทย ไดยื่น
ความจํานงการใชสิทธิในสวนท่ียังไมไดใชสิทธิเอาไวตามลําดับกอนหลัง เพื่อ
ดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในสวนท่ียังไมไดมีการใชสิทธิท้ังจํานวน
หรือบางสวน เมื่อการเขาถือหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาวไมขัดตอขอจํากัด
เร่ืองสัดสวนการถือหุนของคนท่ีมิใชสัญชาติไทย 
 
ท้ังน้ี ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไมใชสัญชาติไทยจะตองแสดงความจํานงท่ีจะให
บริษัทฯ ดําเนินการตามขอ (ก) หรือ (ข) ขางตน โดยระบุในแบบแสดงความจํานงการ
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ณ วันแจงความจํานงการใชสิทธิในแตละคร้ัง 
 
บริษัทฯ จะอนุญาตใหมีการดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในสวนท่ียัง
ไมไดรับการใชสิทธิบางสวนหรือท้ังหมดในวันใชสิทธิท่ีสามารถกระทําไดโดยท่ีไมขัดตอ
ขอจํากัด อยางไรก็ดี หากมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีรอการใชสิทธิ ณ วันใชสิทธิ
ดังกลาวมากกวาจํานวนหุนสามัญท่ีอนุญาตใหซื้อไดโดยไมขัดตอขอจํากัดการโอนหุน 
เร่ืองสัดสวนการถือครองหุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใชสัญชาติไทย บริษัทฯ 
จะดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใช
สัญชาติไทยตามลําดับการแจงความจํานงการใชสิทธิท่ีครบถวนสมบูรณตามที่กําหนด
ในการใชสิทธิในคร้ังน้ี หาก ณ วันใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาวไม
สามารถใชสิทธิไดเน่ืองจากขอจํากัดเร่ืองสัดสวนการถือครองหุนของผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญในคร้ัง
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น้ันๆ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใชสัญชาติไทยดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ ตอบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไมชดใชคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นท้ังส้ิน 
 

ค) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใชสัญชาติไทยจะไมไดรับการชดเชยไมวาในรูปแบบใด
จากบริษัทฯ ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการใชสิทธิได โดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัด
เร่ืองสัดสวนการถือครองหุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใชสัญชาติไทย 

 
3. วิธีการสงมอบหลักทรัพย 
 
3.1 การสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ จะดําเนินการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน 
(Rights Offering) โดยบริษัทฯ จะดําเนินการออกและสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 
3.1.1 ในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมไมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย หรือ ศูนยรับฝาก

หลักทรัพยบริษัท ศูนยรับฝากทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียน จะสงมอบ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามจํานวนท่ีไดรับจัดสรรใหแกผู ท่ีไดรับการจัดสรรทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อท่ีอยูท่ีระบุในสมุดทะเบียนผูถือหุนภายใน 15 (สิบหา) วันทําการ นับ
แตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีน้ี ผูท่ีไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ท่ีไดรับการจัดสรรในคร้ังน้ีในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบสําคัญแสดง 
สิทธิฯ ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ เร่ิมซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย 

 
3.1.2 ในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียน จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไวกับ 
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีบริษัทหลักทรัพย น้ันฝาก
หลักทรัพยอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยน้ันก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ท่ีผูไดรับจัดสรรฝากไว และ ออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือหุนท่ีไดรับการจัดสรรภายใน 
7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีน้ี ผูท่ีไดรับการจัดสรรจะ
สามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตให
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ท้ังน้ี ชื่อของผูถือหุนท่ีไดรับ
การจัดสรรจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยท่ีผูท่ีไดรับการจัดสรรประสงคท่ีจะ
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ฝากใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไว มิฉะน้ันแลวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ใหแกผูท่ีไดรับการจัดสรรตามขอ 3.1.1 แทน 
 

3.1.3 ในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับศูนยรับฝากหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียน จะนําใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบัญชีผูออกหลักทรัพยสมาชิก
เลขท่ี 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูท่ีไดรับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันท่ี
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อผูถือหุนท่ีไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตองการขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ผูถือหุนดังกลาวจะตองถอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ออกจากบัญชี 600 
ดังกลาว โดยตองติดตอผานบริษัทหลักทรัพยท่ัวไป ซึ่งอาจจะมีคาธรรมเนียมในการดําเนินการ
ตามท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยน้ันๆ กําหนดดังน้ันในกรณีน้ี ผูถือหุนท่ี
ไดรับจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย
อนุญาตใหใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และผูถือหุนท่ี
ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดดําเนินการถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 
ดังกลาวแลว 
 

3.2 การสงมอบหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี 
 
3.2.1  ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรับการจัดสรรหุนสามัญประสงคจะขอรับใบหุนสามัญ 

โดยใหออกใบหุนในนามของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะสงมอบใบหุน
ตามจํานวนท่ีใชสิทธิแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อท่ีอยู
ท่ีระบุไวในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิ 
ภายใน 15 (สิบหา) วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิแตละคร้ัง ในกรณีน้ี ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ท่ีใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะไมสามารถขายหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพย 
ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากท่ีหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิไดรับ
อนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 
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3.2.2  ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรับการจัดสรรหุนไมประสงคจะขอรับใบหุนสามัญ แต
ประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ประสงคท่ีจะฝากหุน
สามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยอยู กรณีน้ีศูนยรับฝากหลักทรัพยจะดําเนินการนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิ
ฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหุนสามัญอยู ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยน้ัน ก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝาก
หุนสามัญอยูและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อท่ีไดรับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ 
นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง ในกรณีน้ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรับการจัดสรรหุน
สามัญจะสามารถขายหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพย ไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย
อนุญาตใหหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย 

 
ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีใชสิทธิซื้อหุนสามัญเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 3.2.2 
ชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรับการจัดสรรหุน จะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ประสงคท่ีจะฝากหุนสามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว 
มิฉะน้ันแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุนแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรับ
การจัดสรรหุนตามขอ 3.2.1 แทน 
 

3.2.3  ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรับการจัดสรรหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะ
ใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ประสงคท่ีจะฝากหุนสามัญท่ี
เกิดจากการใชสิทธิไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 กรณีน้ี บริษัทฯ จะ
ดําเนินการนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดรับการ
จัดสรรไวในบัญชีของบริษัท ผู ออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรับการจัดสรรหุนภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวันกําหนดการใช
สิทธิในแตละคร้ัง เมื่อผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนตองการขายหุน ผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนจะตองถอนหุน
ออกจากบัญชี 600 ดังกลาว โดยตองติดตอผานบริษัทหลักทรัพยท่ัวไป ซึ่งอาจจะมีคาธรรมเนียม
ในการดําเนินการตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยน้ันๆ กําหนด ดังน้ันใน
กรณีน้ี ผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนจะสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ี
ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดใน ตลาดหลักทรัพย และผูท่ีไดรับ
จัดสรรหุนไดดําเนินการถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาวแลว 
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4. ผลบังคับขอกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ 
ขอกําหนดสิทธิฉบับน้ีจะมีผลใชบังคับในวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิ
คร้ังสุดทาย โดยขอกําหนดสิทธิน้ีจะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใดๆ ใน
ขอกําหนดสิทธิน้ีขัดแยงกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ท่ีมีผลใชบังคับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ใหใชขอความตามกฎหมายหรือประกาศดังกลาวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แทนขอความของ
ขอกําหนดสิทธิเฉพาะในสวนท่ีขัดแยงกันน้ัน 
 
 

ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

 
นายสรพจน  เตชะไกรศรี 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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