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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ 

ของ 
บริษัท พี อำร์ จี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1  

 

 ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท พี อำร์ จี คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) 
ออกโดยบริษัท พี อำร์ จี คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท”)  ตำมมติที่ประชุมวิสำมญั         
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2564  เมื่อวนัที่ 19 พฤศจิกำยน 2564  
 ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ  โดยผู้ ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและ             
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องผกูพนัตำมข้อก ำหนดสทิธินีท้กุประกำร และให้ถือวำ่ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับทรำบและเข้ำใจ
ข้อก ำหนดต่ำงๆ ในข้อก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแล้ว และตกลงยอมรับข้อก ำหนดสิทธินีท้ัง้หมด  ทัง้นี ้ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
จัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิและส ำเนำสัญญำต่ำงๆ ไว้ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของผู้ ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ                    
เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิและส ำเนำสญัญำต่ำงๆ ได้ในวนัและเวลำท ำกำรของผู้ออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
 

ค ำจ ำกัดควำม  
 ค ำและข้อควำมตำ่งๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อก ำหนดสทิธิ ให้มีควำมหมำย ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

ข้อก ำหนดสทิธิ หมำยถึง  ข้อก ำหนดวำ่ด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ
และผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญ ของบริษัท พี อำร์ จี        
คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเตมิ) (ถ้ำม)ี 
 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง  ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้หุ้ นสำมัญของ บริษัท พี อำร์ จี           
คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและเปลีย่นมือได้ 
 

ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง  ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อใช้แทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
 

บริษัท หรือ ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง  บริษัท พี อำร์ จี คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง   ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตำมข้อ 1.2.4  
 

วนัท ำกำร หมำยถึง  วันที่ธนำคำรพำณิชย์โดยทั่วไปเปิดท ำกำรตำมปกติใน 
กรุงเทพมหำนคร  ซึง่ไมใ่ช่วนัเสำร์ หรือ วนัอำทิตย์ หรือ วนัอื่นใดที่ธนำคำร
แหง่ประเทศไทยประกำศให้เป็นวนัหยดุของธนำคำรพำณิชย์ 
 

ประกำศ ทจ. 34/2551 หมำยถึง  ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่  ทจ. 34/2551           
เร่ือง กำรขออนุญำต และกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ     
ที่จะซือ้หุ้ นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ      
ลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)  
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ส ำนกังำน ก.ล.ต. หมำยถึง  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 

ตลำดหลกัทรัพย์ หมำยถึง  ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ หมำยถึง  บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 

วนัใช้สทิธิ หมำยถึง  ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อก ำหนดสทิธิ 
 

วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย หมำยถึง  ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อก ำหนดสทิธิ 
 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ หมำยถึง  ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.3 ของข้อก ำหนดสทิธิ  
 

ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ หมำยถึง  บคุคลที่บริษัทจะแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนของบริษัทในกำรรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
 

สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง  สมดุทะเบียนหรือแหลง่ข้อมลูทำงทะเบียนซึง่บนัทกึรำยละเอยีด
เก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เก็บรักษำโดย
นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

 

1. รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
 บริษัทได้จัดสรรและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม                
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ น โดยไม่คิดมูลค่ำ 0.00 (ศูนย์) บำท  ภำยหลังจำกประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 1/2564  เมื่อวันที่                      
19 พฤศจิกำยน 2564 โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จดัสรรดงัตอ่ไปนี ้ 
 

  1.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
 

ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
 

บริษัท พี อำร์ จี คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

ที่อยูข่องผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวำนนท์ ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทุมธำนี 
จงัหวดัปทมุธำนี 12000 
 

ช่ือของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ บริษัท พี อำร์ จี คอร์ปอเรชั่น  
จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1  
 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ระบช่ืุอผู้ ถือและสำมำรถเปลีย่นมือได้  
 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออก ไมเ่กิน 30,000,000 หนว่ย 
 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย หนว่ยละ 0.00 (ศนูย์) บำท (ไมค่ิดมลูคำ่) 
 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564 
 

วนัครบก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2567 
 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 2 ปี 11 เดือน 16 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้แรก 
 

อตัรำกำรใช้สทิธิ ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่ 1 หุ้นสำมญัใหม ่(อำจเปลีย่นแปลง
ภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ) 
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รำคำกำรใช้สทิธิ รำคำกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิเท่ำกับ   5.00  บำท ต่อหุ้ น             
(มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท) (อำจเปลี่ยนแปลงภำยหลงัตำมเง่ือนไข
กำรปรับสทิธิ) 

 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย์  
 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำร
ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ไม่เกิน 30,000,000 หุ้น (มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท) คิดเป็นร้อยละ 
5.00 ของจ ำนวนหุ้ นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วันที่
คณะกรรมกำรมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ PRG-W1 
(600,000,000 หุ้น) 
 
 

ตลำดรองของหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิ บริษัทจะน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิใน 
ครัง้นีเ้ข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์  

 

วิธีกำรจดัสรร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท พี อำร์ จี คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
(มหำชน) (“บริษัท”) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ น โดยไม่คิดมูลค่ำใน
อตัรำสว่น 20 หุ้นสำมญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

 ในกำรค ำนวณสิทธิที่จะได้รับจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิของผู้ ถือหุ้น
แต่ละรำยนัน้ หำกเกิดเศษจำกกำรค ำนวณตำมอัตรำกำรจัดสรร            
ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

ทัง้นี ้ในกำรเสนอขำยหรือจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และยงัคงมีควำมเสี่ยงที่อำจท ำให้บริษัท มีหน้ำที่ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศ ดังนัน้ เพื่อเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงในเร่ือง
ดงักล่ำว คณะกรรมกำรบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจำรณำไม่เสนอขำย
หรือไม่จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในประเทศ
ฝร่ังเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษประเทศจีน ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ประเทศอินเดีย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศญ่ีปุ่ น 
ประเทศเวียดนำม และประเทศอื่นใด ตำมที่บริษัทพิจำรณำเห็นสมควร 
หำกกำรเสนอขำยหรือจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วท ำให้ หรืออำจ
เป็นผลให้  

(ก) เป็นกำรกระท ำที่ขดัตอ่กฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบงัคบั
ใดๆ ของประเทศไทย หรือ ต่ำงประเทศ และ/หรือ ข้อบงัคบัของบริษัท 
หรือ 

(ข) บริษัท มีภำระหรือหน้ำที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด ำเนินกำรใดๆ 
เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจำกที่ต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือ
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วิธีกำรจดัสรร (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎเกณฑ์ที่ เ ก่ียวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ภำยใต้
กฎหมำยไทย หรือ  

(ค) บริษัท มีภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ และ/หรือ มีควำมเสี่ยงในด้ำน
ต่ำงๆ เกินสมควรเมื่อ เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับหำกมี
กำรเสนอขำยหรือจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ PRG-W1 ดงักลำ่ว รวมถึง
กำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้อง หรือ   

(ง) ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร หรือเง่ือนไขที่บริษัท ก ำหนด
ส ำหรับกำรเสนอขำยหรือจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ PRG-W1 ดงักลำ่ว  

ทัง้นี ้องค์ประกอบที่บริษัท ใช้ประกอบกำรพิจำรณำไม่เสนอขำย
หรือไม่จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ PRG-W1 ดงักลำ่ว รวมถึงแต่ไม่จ ำกดั
เพียงภำระหน้ำที่เพิ่มเติมของบริษัท ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ หรือภำระ
ในกำรตรวจสอบข้อกฎหมำย และ/หรือ กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศ ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ของบริษัท ในกำรตรวจสอบขอ
ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำตำมกฎหมำยต่ำงประเทศและ กำรปฏิบตัิตำม
หน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ และ/หรือ ควำมเสี่ยงของบริษัท ในด้ำน
ต่ำงๆ  เมื่อเปรียบเทียบกบัประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหำกมีกำรเสนอขำย
หรือกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ PRG-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  
นอกจำกนี ้บริษัทอำจเสนอขำยหรือจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ PRG-W1 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับกำรเสนอขำยหรือจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ PRG-W1 รำยใดรำยหนึ่งเป็นกำรเฉพำะก็ได้ ภำยใต้
แนวทำงปฏิบตัิสำกล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภำยใต้กฎหมำยต่ำงประเทศ        
ที่มีผลใช้บงัคบัอยูแ่ละสำมำรถด ำเนินกำรได้ในเวลำนัน้  

ในกำรนี ้บริษัท มีสทิธิที่จะไมเ่สนอขำย หรือไมจ่ดัสรรใบส ำคญัแสดง
สิทธิ PRG-W1 ของบริษัท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในกำรจดัสง่
เอกสำรนอกประเทศไทย ทัง้นี  ้บริษัท มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในกำร
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ เ ก่ียวข้องตำมควำมเหมำะสม                    
เมื่อค ำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในกำรพิจำรณำตำมที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น            
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรก ำหนดรำยช่ือประเทศที่ไม่ถกูจ ำกดัสิทธิ 
และ/หรือ รำยช่ือประเทศที่ถกูจ ำกดัสทิธิ  เพื่อให้กำรเสนอขำยหรือจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ PRG-W1 ประสบควำมส ำเร็จ โดยบริษัท อำจแจ้ง
ข้อก ำหนด และ/หรือ เง่ือนไขเพิ่มเติมในกำรเสนอขำยหรือจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสทิธิ PRG-W1 ดงักลำ่วให้ทรำบตอ่ไป (หำกมี) 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน
บริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทหรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำ
กำรแทนบริษัทมอบหมำย เป็นผู้ มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร ก ำหนด
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและรำยละเอียดอื่นๆ อนัจ ำเป็นและสมควรเก่ียวเนื่อง
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วิธีกำรจดัสรร (ตอ่) 
 

กบักำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ PRG-W1  ส ำหรับกำรก ำหนด
รำยช่ือผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัทที่มีสิทธิได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ออกในครัง้นี ้ในวนัท่ี 28 ตลุำคม 2564 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตัง้
โดยชอบให้ท ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิแทน  

 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 
 เนื่องจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น  จึงไม่มีผลกระทบต่อ             
ผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ อย่ำงไรก็ตำม  หำกมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิครบถ้วนทัง้จ ำนวน และผู้ ใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะ
ได้รับผลกระทบ (dilution effect) ดงันี ้
 

(ก)  ด้ำนกำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้นและสทิธิออกเสยีง (Shareholding & Control Dilution)  

 ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ ำนวน แต่ผู้ ใช้สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม โดยผู้ ถือหุ้นจะมีสดัส่วนกำรถือหุ้นลดลง
ประมำณร้อยละ 4.76* เมื่อเทียบกบัสดัสว่นกำรถือหุ้นก่อนกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

 

* ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้จ ำนวน 30,000,000 หุ้น หำรด้วยผลบวกของ 
(1) จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ี 12 ตลุำคม 2564 จ ำนวน 600,000,000 หุ้น 
(2) จ ำนวนหุ้นรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นีจ้ ำนวน  30,000,000  หุ้น 

 

 Control Dilution = จ ำนวนหุ้นรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้/ (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + จ ำนวน 
    หุ้นรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี)้ 
    = 30,000,000 / (600,000,000 + 30,000,000) 
     = ประมำณร้อยละ  4.76  
 

(ข)   ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)  
ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ ำนวน จะ เกิดผลกระทบด้ำน
รำคำตลำดหุ้ น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 2.74* บนสมมติฐำนรำคำตลำดที่  11.77 บำทต่อหุ้ น                 
ซึ่งค ำนวณจำกรำคำปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัย้อนหลังสิบวนัท ำกำรก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำร (วนัที่ 12 
ตลุำคม 2564) 

 

* ค ำนวณจำกรำคำตลำด 11.77 บำทต่อหุ้น ลบ รำคำตลำดหลงัเสนอขำย 11.44 บำทต่อหุ้น หำรด้วย           
รำคำตลำด 11.77  บำทต่อหุ้น 

 

รำคำตลำดหลงัเสนอขำย =  (รำคำตลำด x จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้ว) + (รำคำใช้สทิธิ x จ ำนวนหุ้นรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ที่ออกในครัง้นี)้ / (จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี)้ 

   =  (11.77 x 600,000,000) + (5 x 30,000,000) / (600,000,000 + 30,000,000) 
   =  11.44 บำทตอ่หุ้น 
 



  

6 / 27 

Price Dilution =  รำคำตลำด - รำคำตลำดหลงัเสนอขำย / รำคำตลำด 
  =  (11.77 – 11.44) / 11.77 
  =  ประมำณร้อยละ 2.74  
 

(ค)  ด้ำนกำรลดลงของสว่นแบง่ก ำไร (EPS Dilution)  
ในกรณีที่มีกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ ำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสว่น
แบ่งของก ำไรต่อหุ้นโดยส่วนแบ่งของก ำไรต่อหุ้นจะลดลง (Earnings per Share Dilution) ประมำณร้อยละ 
4.76* เมื่อเทียบกับสดัส่วนกำรถือหุ้นก่อนกำรออกและจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ  โดยค ำนวณจำกสตูร
ดงัตอ่ไปนี ้

 

Earnings Per Share Dilution  
 =  (Earnings Per Share ก่อนจดัสรร* – Earnings Per Share หลงัจดัสรร**) / Earnings PerShare กอ่นจดัสรร 
 =  (0.6549 – 0.6237) / 0.6549 
 =  ร้อยละ 4.76 
 

*  โดย Earnings Per Share ก่อนจดัสรร = ก ำไรสทุธิ*** / จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้ว 
** Earnings Per Share หลงัจดัสรร  = ก ำไรสทุธิ*** / (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นรองรับ  ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออก

ในครัง้นี)้  
 

1.2 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ  
1.2.1 วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ (Exercise Date)  

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันที่ 15  ของเดือนมกรำคม,

กมุภำพนัธ์, มีนำคม, เมษำยน, พฤษภำคม, มิถนุำยน, กรกฎำคม, สงิหำคม, กนัยำยน, ตลุำคม พฤศจิกำยน 

และธันวำคมของทกุปี ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ("วันใช้สิทธิ") ในกรณีที่วนัใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุ

ท ำกำรของบริษัท ให้เลื่อนก ำหนดกำรใช้สทิธิดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรถดัไป  ทัง้นี ้วนัใช้สทิธิครัง้แรกจะตรงกบั

วันที่ 17 มกรำคม 2565 (เลื่อนจำกวันที่ 15 มกรำคม 2565 เนื่องจำกวันดังกล่ำวไม่ใช่วันท ำกำร) และ           

วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยจะตรงกับวนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุครบ  2  ปี 11 เดือน 16 วนั  ซึ่งตรงกับวนัที่         

15 พฤศจิกำยน 2567 (“วันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย”) และในกรณีที่วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยตรงกบัวนัหยดุท ำกำร

ของบริษัทให้เลือ่นก ำหนดววนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยเป็นวนัก่อนวนัหยดุท ำกำรของบริษัท 

 

1.2.2  กำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท  

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมด  
หรือบำงส่วนก็ได้ส ำหรับใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภำยในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำย บริษัทจะถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่ว และ
ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ ทัง้นี ้ไม่มีกำรเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภำพ
ก่อนก ำหนด 
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1.2.3  ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ  
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทระหว่ำงเวลำ 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ ("ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ") ยกเว้นกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย
ก ำหนดให้มีระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง ระหวำ่งเวลำ 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อน
วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย ("ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย")  

 

บริษัทจะไมม่ีกำรปิดสมดุทะเบียนเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย
จะมีกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย และตลำด
หลกัทรัพย์จะท ำกำรขึน้เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) ล่วงหน้ำ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 
(ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำรของตลำด
หลกัทรัพย์ให้เลือ่นวนัปิดสมดุทะเบียน เป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ)  
 

กำรแจ้งข่ำวเก่ียวกบักำรใช้สิทธิ  อตัรำกำรใช้สิทธิ  รำคำกำรใช้สิทธิ  ระยะเวลำในกำรใช้สิทธิ  ระยะเวลำ
กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ บคุคลที่บริษัทจะแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนของบริษัทในกำรรับแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ (“ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ”) (ถ้ำมี) , ฯลฯ                   
บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดดงักลำ่ว  5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 
โดยผ่ำนระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ และให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้
รับทรำบแล้ว ส ำหรับวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย บริษัทจะสง่รำยละเอียดดงักลำ่วให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ตำมรำยช่ือที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนครัง้สดุท้ำยทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 

1.2.4  ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
(ก)  ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิกรณีทัว่ไป 

สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกแก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่ปรำกฏช่ือเป็นเจ้ำของใบส ำคญัแสดงสิทธิ
จ ำนวนดงักลำ่วในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของกำรปิดสมดุ
ทะเบียน  ในกรณีที่มีกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  เว้นแต่จะได้มีกำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งสำมำรถใช้ยนักบับริษัทได้ตำมข้อ 8.1(ก) เกิดขึน้แล้ว ในวนัปิดสมดุทะเบียนท่ี
เก่ียวข้องข้ำงต้น ซึง่สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกแก่ผู้ รับโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

 

(ข)   ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนสิทธิ 
ในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกแก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ว่ำ เป็นผู้ ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวนดังกล่ำว                    
ที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ในขณะนัน้ๆ 
หรือในวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียน ในกรณีที่มีกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
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1.2.5  นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
  บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
  เลขที่ 93  ถนนรัชดำภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400  
  โทรศพัท์ : +662 009 9000   โทรสำร : +662 009 9991  
  E-mail : SETContactCenter@set.or.th  
 Websie : http://www.set.or.th/tsd 

 

นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ           
ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ช่ือเต็ม สัญชำติและที่อยู่ของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และ
รำยละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ฯ จะก ำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่ำข้อมูลที่ปรำกฏ       
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง  ดงันัน้ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหน้ำที่      
ในกำรแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบนัทึกสมดุทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสิทธิต ่อนำยทะเบียนโดยตรง และนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลง  หรือ แก้ไข
ข้อผิดพลำดดงักลำ่ว 
 

บริษัทจะสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวผ่ำนระบบเผยแพร่                          
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์โดยเร็ว และแจ้งส ำนกังำนก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั 

 

1.2.6 สถำนท่ีติดตอ่ในกำรใช้สทิธิ  
แผนกกฎหมำย  บริษัท พี อำร์ จี คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
อำคำรเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชัน้ 8 เลขที่ 444 ถนนพญำไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ 02-501-2175  โทรสำร  02-501-2176   

 

ทัง้นี ้ ในกรณีที่บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ หรือ บริษัทได้แต่งตัง้ตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ตอ่ไป และให้ถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับทรำบแล้ว  

 

1.2.7 ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถติดต่อขอรับแบบแสดงควำมจ ำนง              
กำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัได้ที่บริษัท ในระหวำ่งระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ ณ สถำนท่ีติดต่อ
ในกำรใช้สทิธิ หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิหรือสำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเวบไซต์ของบริษัท 
www.mahboonkrongrice.com   

 

ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้
สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำกระบบไร้ใบหลกัทรัพย์
หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด  

 

(ก) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของตนอยู่  โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ใน

บัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ ฝำก” ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ               

ที่ต้องกำรใช้สทิธิ ต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิออกจำกระบบ 

mailto:SETContactCenter@set.or.th
http://www.set.or.th/tsd
http://www.mahboonkrongrice.co.th/
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ไร้ใบหลกัทรัพย์หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อ

บริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่วจะ

ด ำเนินกำรแจ้งกบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิจำกบญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝำก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทน

ใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท  

 

(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับ  

ฝำกหลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้ง

ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำกระบบไร้ใบหลกัทรัพย์หรือ

เพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์

เพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจำก “บัญชีบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์” โดยศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะ

ด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ

ของบริษัท 

 

1.2.8  ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัจะต้องปฏิบตัิ
ตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  โดยด ำเนินกำรและสง่ต้นฉบบัเอกสำร (ทัง้นี ้บริษัทจะไม่รับ
กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิทำงไปรษณีย์) ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

(1) ยื่นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัที่ได้กรอกข้อควำมถกูต้อง ชดัเจน และครบถ้วนแล้ว       

ทกุรำยกำร พร้อมลงนำม ให้แก่บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (แล้วแตก่รณี) ในช่วง

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ  

 

(2) น ำสง่ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ระบวุ่ำ ผู้ ถือนัน้มีสิทธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

ตำมจ ำนวนที่ระบอุยู่ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั ให้แก่บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้ง  

ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (แล้วแตก่รณี)  

 

(3)  หลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิ  
I.   บคุคลสญัชำติไทย  

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/ส ำเนำบตัรข้ำรำชกำร/ส ำเนำบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจ ที่ยงัไม่หมดอำยุ 
พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง  ในกรณีที่มีกำรเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ท ำให้ช่ือ/ช่ือสกลุ ไมต่รงกบัใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออกโดยหนว่ยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/
ช่ือสกลุ เป็นต้น พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง  

II.  บคุคลตำ่งด้ำว  
ส ำเนำหนงัสอืเดินทำงหรือส ำเนำใบตำ่งด้ำว ท่ียงัไมห่มดอำย ุพร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง  
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III. นิติบคุคลในประเทศ  
ส ำเนำหนงัสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัใช้สิทธิ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำส ำคญั (ถ้ำมี) และ
เอกสำรหลกัฐำนของผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม (I) หรือข้อ (II) พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง  

IV. นิติบคุคลตำ่งประเทศ / คสัโตเดียน   
ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตัง้บริษัทและ/หรือหนงัสือรับรอง ซึ่งต้องมีรำยกำรแสดงรำยช่ือผู้มีอ ำนำจ
กระท ำกำรแทนนิติบุคคลนัน้ อ ำนำจในกำรลงนำม และที่ตัง้ของบริษัท ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน              
ก่อนวนัใช้สิทธิ  ซึ่งรับรองโดย Notary Public  พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของ   
นิติบุคคลนัน้และประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี)  และเอกสำรหลักฐำนของผู้ มีอ ำนำจ             
ลงลำยมือช่ือตำม (I) หรือ (II) พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง  

 

หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่สง่มอบหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กลำ่วข้ำงต้น  บริษัทและ/
หรือตัวแทน รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ            
ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทและ/หรือตวัแทน             
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ สำมำรถใช้ดลุยพินิจในกำรพิจำรณำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ตำมควำมเหมำะสม 

 

(4) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญ ภำยใน

ระยะเวลำที่ก ำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ             

(แล้วแตก่รณี) โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดงันี ้ 

I. โอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำก ช่ือบญัชี " บริษัท พี อำร์ จี คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจอง

ซือ้หุ้นตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ  "ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) สำขำบำงกะดี บญัชีเงินฝำก

ออมทรัพย์ เลขที่ 329-5-85577-1 โดยแนบหลกัฐำนกำรโอนเงินภำยในวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้  

II.  ช ำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ หรือ ค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำร ที ่สำมำรถเรียกเก็บได้ใน
กรุงเทพมหำนคร โดยลงวนัที่จองซือ้และต้องสง่มอบถึงบริษัท หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนง        
ในกำรใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ภำยใน 11.00 น. ของวันท ำกำร 2 วันก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครัง้           
โดยขีดคร่อมสัง่จ่ำย “บริษัท พี อำร์ จี คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้หุ้นตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หรือ ช ำระโดยวิธีกำรอื่นใดตำมแต่ที่บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิจะเป็นผู้ก ำหนดและแจ้งให้ทรำบตอ่ไป  

 

ทัง้นี ้ กำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินจ ำนวนดงักลำ่วได้แล้วเท่ำนัน้ หำกบริษัทและ/หรือตวัแทน
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินไมว่ำ่ในกรณีใดๆ ที่ไมไ่ด้เกิดจำกควำมผิด
ของบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
แสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้นัน้ๆ โดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะจดัสง่ใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิพร้อมกบั
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เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ที่เรียกเก็บเงินไมไ่ด้ คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 14 วนั
นบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ  

 

ทัง้นี  ้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสำมัญได้ใหม่                      
ในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้ต่อๆ ไป เว้นแต่กำรใช้สิทธิครัง้นัน้ จะเป็นกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย 
บริษัทจะถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ  ซึ่งบริษัทและตวัแทน     
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือค่ำเสียหำยอื่นใด                 
ไมว่ำ่ในกรณีใดๆ  

 

หมำยเหตุ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั จะเป็นผู้ รับภำระค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ รวมถึงภำษี และ/หรือ
อำกรแสตมป์ทัง้หมด (ถ้ำมี) ตำมบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎำกร หรือข้อบังคบั หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง หรือบงัคบัใช้             
ในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ถ้ำมี)  
 

1.2.9 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัจะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ โดยอตัรำกำร

ใช้สทิธิเทำ่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยตอ่หนึง่หุ้นสำมญั เว้นแตจ่ะมีกำรปรับสทิธิ  
 

1.2.10 จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จะออกเมื่อมีกำรใช้สทิธิ จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สทิธิซึง่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิได้ช ำระตำมที่กลำ่วข้ำงต้น  หำรด้วยรำคำกำรใช้สทิธิในขณะท่ีมีกำรใช้สทิธินัน้  โดยบริษัทจะออก
หุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัรำกำรใช้สิทธิ  หำกมีกำร
ปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิแล้ว ท ำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดงักล่ำว บริษัท       
จะไมน่ ำเศษดงักลำ่วมำคิดค ำนวณ โดยจะตดัเศษของหุ้นทิง้ และจะช ำระเงินท่ีเหลอืจำกกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว
คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้โดยไม่มีดอกเบีย้                      
ทัง้นี ้ ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

 

อย่ำงไรก็ดีไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกได้มีกำรสง่มอบเช็คคืนเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มี
กำรใช้สิทธิหรือไม่สำมำรถใช้สิทธิได้โดยได้ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 

 

1.2.11 หำกบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิได้รับเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิไม่
ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือ ตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนนัน้ไม่ครบถ้วน  หรือ ไม่ถูกต้อง หรือ ติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี)                       
ไม่ครบถ้วนถกูต้องตำมบทบญัญัติแหง่ประมวลรัษฎำกรข้อบงัคบั หรือ กฎหมำยต่ำงๆ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิจะต้องแก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ไมแ่ก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลิกกำร
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุในครัง้นั้นๆ โดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิจะจดัสง่
ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิและเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่ำว โดยไม่มีดอกเบีย้ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ  ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรและ
เง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  อย่ำงไรก็ตำม ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ                   
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ครัง้ต่อๆ ไป  เว้นแต่กำรใช้สิทธิครัง้นัน้เป็นกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินัน้ๆ                  
สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ โดยบริษัทและตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบตอ่
ดอกเบีย้และ/หรือคำ่เสยีหำยอื่นใดๆ ไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ 

 

1.2.12 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือ มีกำรช ำระเงินเกินจ ำนวน
ในกำรใช้สิทธิบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใด
ประกำรหนึง่ตอ่ไปนี ้ตำมที่บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิจะเห็นสมควร 

 

(ก) ถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิมีจ ำนวนเท่ำกบั  (1) จ ำนวนหุ้นสำมญัที่พึงจะได้รับตำมสิทธิ
หรือ  (2) จ ำนวนหุ้ นสำมัญที่พึงได้รับตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ  ซึ่งบริษัทและ/หรือตัวแทน                   
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิได้รับช ำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิในขณะนัน้
แล้วแตจ่ ำนวนใดจะน้อยกวำ่หรือ 

 

(ข) ให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยใน

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  หำกบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนง                  

ในกำรใช้สิทธิไม่ได้รับเงินครบตำมจ ำนวนกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว  ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญั

แสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ๆ เฉพำะสว่นที่ผู้ ถือใบส ำคญั

แสดงสิทธิช ำระจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิไมค่รบถ้วน  ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำม

จ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนได้ใหม่ในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ต่อๆไป   เว้นแต่เป็นกำรใช้

สิทธิครัง้สุดท้ำยให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ โดยบริษัทและ

ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือค่ำเสียหำยอื่นใดไม่ว่ำ      

ในกรณีใดๆ 

  

ในกรณีตำมข้อ (ก) หรือ (ข) หำกมีกรณีต้องสง่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิบริษัท และ/หรือ
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิจะสง่เงินท่ีเหลอืจำกกำรใช้สทิธิหรือเงินท่ีได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ ตำม
วิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนด  โดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

 

อย่ำงไรก็ดีไม่ว่ำกรณีใดๆหำกได้มีกำรส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิ  หรือ เงินที่ได้รับไว้         
โดยไม่มีกำรใช้สิทธิ หรือ ไม่สำมำรถใช้สิทธิโดยได้ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้               
ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้ว
โดยชอบและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 

 

1.2.13 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนหน่วยมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยที่
ประสงค์จะใช้สทิธิ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะสง่ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มีจ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิ
สว่นที่เหลือคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 15 วนันบัจำกวนัที่ได้ใช้สิทธินัน้ๆ โดยยกเลิกใบส ำคญั
แสดงสทิธิฉบบัเก่ำยกเว้นในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยจะไมม่ีกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใดๆ อีก 
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1.2.14 เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำร
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั กลำ่วคือ ได้สง่มอบต้นฉบบัใบส ำคญัแสดงสิทธิแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมญัและช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิจะไมส่ำมำรถเพิกถอนกำรใช้สทิธิได้เว้นแตจ่ะได้รับควำมยินยอมเป็นหนงัสอืจำกบริษัท 

 

1.2.15 เมื่อพ้นก ำหนดวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยแล้ว แต่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตำมเง่ือนไขของ          
กำรใช้สทิธิที่ก ำหนดไว้อยำ่งครบถ้วนให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ และ
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีกเมื่อพ้นก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย  และไมม่ีสทิธิเรียกร้องใดๆ 
จำกบริษัท 

 

1.2.16  บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแล้วของบริษัทตอ่กระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้นสำมญั 
ที่ออกใหม่ส ำหรับกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้  นอกจำกนีบ้ริษัท  
จะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้ำเป็น
ผู้ถือหุ้นสำมญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิ         
ในครัง้นัน้  ทัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่                  
วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้  

 

1.2.17  ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่

เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย

ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ทัง้บคุคลธรรมดำและนิติบคุคล) ซึ่งมีสญัชำติต่ำงด้ำว ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ

ได้เนื่องจำกกำรถกูจ ำกดัสิทธิตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นของคนตำ่งด้ำวที่ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท  ซึ่งข้อบงัคบั

ของบริษัทก ำหนดวำ่ สดัสว่นกำรถือหุ้นของคนตำ่งด้ำวจะต้องไมเ่กินกวำ่ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหนำ่ย

ได้ทัง้หมดของบริษัทถึงแม้วำ่จะมีหุ้นสำมญัเพียงพอก็ตำม  
 

1.2.18  ให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือบคุคลที่คณะกรรมกำรบริษัท  หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัท
มอบหมำย เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ของใบส ำคญัแสดงสทิธิ
โดยรวมถึงกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรใบส ำคญั    
แสดงสิทธิ กำรเข้ำเจรจำ ตกลงลงนำมในเอกสำร และสญัญำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ ด ำเนินกำรต่ำงๆ     
อนัจ ำเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิและกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงกำรน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิและหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักลำ่ว เข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด ำเนินกำร
ขออนญุำตตอ่หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง  
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2. กำรชดใช้ค่ำเสียหำยในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
 บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ           

แต่ละครัง้ และปฏิบตัิถกูต้องครบถ้วนตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ และบริษัทไมส่ำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้สทิธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิได้อยำ่งครบถ้วน  ยกเว้น กรณีตำมที่ระบไุว้ในข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิและข้อจ ำกดักำรใช้สทิธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมข้อ 9 โดยคำ่เสยีหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิข้ำงต้น สำมำรถค ำนวณได้ดงันี ้ 
 

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP - EP)  
   
โดยที ่ B   คือ  จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ไมส่ำมำรถจดัให้มีและ/หรือเพิ่มขึน้ได้ตำมอตัรำกำรใช้สทิธิที่เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่  
   1 หนว่ย  
 MP คือ  รำคำตลำดต่อหุ้ นของหุ้ นสำมัญของบริษัท เท่ำกับ มูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้ นสำมัญของบริษัททัง้หมด  
   หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ระหว่ำงระยะเวลำ 15 วนั 
   ท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 
 EP  คือ  รำคำกำรใช้ส ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงส ิทธิ หรือ  รำคำกำรใช้ส ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงส ิทธิที ่ไ ด้ 
   เปลี่ยนแปลงแล้ว  
 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมญัของบริษัทไมม่ี
กำรซือ้ขำยระหวำ่งวนัท่ีใช้ค ำนวณ บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน  

 

กำรชดใช้ค่ำเสียหำย บริษัทจะช ำระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะ และจะจดัสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ โดยไมม่ีดอกเบีย้  

 

 
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชำติต่ำงด้ำวใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็น           

หุ้นสำมญัแต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของชำวต่ำงด้ำวในขณะนัน้เกินกว่ำจ ำนวนที่ระบไุว้
ในข้อบังคับบริษัท  ในกรณีเช่นนี ้บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยหรือด ำเนินกำรอื่นใดให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ          
ชำวต่ำงด้ำวดงักลำ่ว และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิชำวตำ่งด้ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย และ/หรือเรียกร้องให้บริษัท
ชดใช้ใดๆ ทัง้สิน้  อยำ่งไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสทิธิยงัมีผลใช้ตอ่ไปจนถึงวนัสิน้สดุกำรใช้สทิธิ หำก ณ วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิชำวต่ำงด้ำวยงัไม่สำมำรถใช้สิทธิได้  เนื่องจำกอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของชำวต่ำงด้ำวในขณะนัน้
เกินกว่ำจ ำนวนที่ระบุไว้ในข้อบงัคบับริษัท ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภำพลง โดยไม่มีกำรใช้สิทธิ โดยผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีสญัชำติตำ่งด้ำวดงักลำ่ว ไม่มีสิทธิเรียกร้องคำ่เสียหำยใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ด ำเนินกำร
ชดใช้คำ่เสยีหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้  

 
 

3.  เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมญัเพิ่มทุน ตลอดอำยุของ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ  เมื่อเกิดเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึ่งดงัตอ่ไปนี ้เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวำ่เดิม  
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3.1 เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหรือกำรแบ่งแยกหุ้น            
ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัที่มลูค่ำที่ตรำไว้มีผลบงัคบัใช้ตำมที่
ประกำศผำ่นระบบเผยแพร่ข้อมลูสือ่อิเล็กทรอนกิส์ของตลำดหลกัทรัพย์  

 

 3.1.1  รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้ 
  Price 1 = Price 0 x Par 1  

       Par 0  
 

 3.1.2  อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้ 
Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0  

     Par 1  
โดยที ่ Price 1  คือ  รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
  Price 0 คือ  รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
  Ratio 1  คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
  Ratio 0 คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
  Par 1  คือ  มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง  
  Par 0  คือ  มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง  

 

3.2 เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมญัให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั ในรำคำ
สทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ค ำนวณได้ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” กำรเปลีย่นแปลงรำคำ         
กำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั      
ที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัแรก
ของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัออกใหมแ่ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั ตำมแตก่รณี 

 ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมญัของบริษัทไม่มี        
กำรซือ้ขำยระหวำ่งวนัท่ีใช้ค ำนวณ บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน  

 

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัพร้อมกนัมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ในเง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้
ด้วยกนั ให้น ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำ และจ ำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทัง้หมดมำค ำนวณรำคำสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม ่
แตใ่นกรณีที่กำรเสนอขำยพร้อมกนัดงักลำ่ว ไมอ่ยูภ่ำยในเง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น ำจ ำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำย
ที่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้  

 

“รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” เทำ่กบั มลูคำ่กำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัททัง้หมดหำรด้วยจ ำนวน
หุ้นสำมญัของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร  (วนัที่เปิดท ำกำร
ซือ้ขำยของตลำดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

 

“รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทัง้สิน้ที่บริษัทจะได้รับจำกกำรเสนอขำย        
หุ้นสำมญั หกัด้วยคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมท่ัง้หมด  
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“วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” คือ วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรก      
ที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัแรกของ 
กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัออกใหมแ่ก่ประชำชนทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี)  

 

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

         MP x (A + B)  
 

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

        (A x MP) + BX  
 

โดยที่  Price 1  คือ  รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0  คือ  รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1  คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Ratio 0  คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
MP   คือ  รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท  
A    คือ  จ ำนวนหุ้ นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน         

ผู้ ถือหุ้นเพื่อกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กบั
ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญที่ออกใหม่          
แก่ประชำชนทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี)  

B   คือ  จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่จำกกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอ
ขำยตอ่ประชำชนทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี)  

BX   คือ  จ ำนวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้หลงัหักค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ของหุ้นสำมัญที่ออกนัน้        
ทัง้กำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไปและ/
หรือบคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี)  

 

3.3 เมื่อบริษัทเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ
บคุคลในวงจ ำกดั โดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือ ให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั 
(เช่น หุ้ นกู้ แปลงสภำพ หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญ)   โดยที่รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่จะออกใหม่          
เพื่อรองรับสทิธิดงักลำ่ว ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท”  

 

  กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้
รับสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้ำงต้น (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำร
เสนอขำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้ำงต้น แก่ประชำชนทัว่ไปและ/หรือ
บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี)  
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“รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจำกกำร
ขำยหลกัทรัพย์ที ่ให้สิทธิที ่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั หกัด้วย
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) รวมกบัเงินที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมญั หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้สิน้ที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธินัน้  
 

 “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” หมำยถึง มลูค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัททัง้หมด หำรด้วย
จ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 15 วันท ำกำร          
(วนัท่ีเปิดท ำกำรซือ้ขำยของตลำดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ  

 

“วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ 
ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่   
ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือ ให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทัว่ไป และ/ หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

 

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

MP x (A + B)  
 

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

(A x MP) + BX  
 

โดยที่  Price 1  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0  คือ  รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
Ratio 1  คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Ratio 0  คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
MP  คือ  รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท  
A   คือ  จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูค่ำแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ

หุ้นเพื่อกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมญั หรือให้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของ
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมญั หรือให้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัได้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั 
(แล้วแตก่รณี)  

B   คือ  จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่
จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัตำมที่
เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือ
บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี)  
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BX  คือ  จ ำนวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัค่ำใช้จ่ำยจำกกำรออกหลกัทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิ
ที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญ
ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชนทัว่ไป และ/
หรือบุคคลในวงจ ำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ หรือ
เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั  

 

3.4 เมื่อบริษัทจ่ำยปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้ นสำมัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัท กำรเปลี่ยนแปลง รำคำ            
กำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนั แรกที่ตลำด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD)  

 

3.4.1 รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้ 
Price 1 = Price 0 x A  

  A+B 
 

3.4.2 อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้ 
Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B]  

A  
 

โดยที่  Price 1  คือ  รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0  คือ  รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
Ratio 1  คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Ratio 0  คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
A  คือ  จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น

เพื่อสทิธิในกำรรับหุ้นปันผล  
B  คือ  จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสำมญัปันผล  

 

3.5 เมื่อมีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท ส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ไม่ว่ำจะจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนหรือก ำไรสะสม กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ
และอตัรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัใช้ทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัไม่มีสิทธิในกำรรับเงินปันผลนัน้ (วนัแรกที่ตลำด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD)  

 
ทัง้นี ้กำรค ำนวณอตัรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้นให้ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำก     

ผลกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีในแต่ละปีดงักล่ำว รวมทัง้เงินปันผลระหว่ำงกำล หำรด้วยก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษี     
เงินได้ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชีนัน้  

 
ทัง้นี  ้กำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิ และ/หรือก ำไรสะสมตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทของแต่ละ                  

รอบระยะเวลำบญัชีนัน้ จะไมค่ ำนงึวำ่เวลำที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วออกจริง จะเกิดขึน้ในหรือภำยหลงัสิน้รอบระยะเวลำ
บญัชีนัน้ๆ  
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 3.5.1 รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้ 
Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)]  

          MP  
 

 3.5.2 อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้ 
Ratio 1 = Ratio 0 x MP  

         MP - (D - R)  
 

โดยที่  Price 1  คือ  รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
Ratio 1  คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Ratio 0  คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP  คือ  รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท  
D  คือ  เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น  
R  คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีค ำนวณจำกอตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวม

ของบริษัท ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในระยะเวลำบัญชีใดๆ หำรด้วยจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล  

 

“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัททัง้หมด หำรด้วย
จ ำนวนหุ้ นสำมัญของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 15 วันท ำกำร        
(วนัท่ีเปิดท ำกำรซือ้ขำยของตลำดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 
 

“วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์
ขึน้เคร่ืองหมำย XD)  

 

3.6  ในกรณีที่มีเหตกุำรณ์ใดๆ ที่ท ำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะได้รับเมื่อมีกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวำ่เดมิ โดยที่เหตกุำรณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ด้ก ำหนดอยูใ่นข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.5 ให้บริษัทเป็นผู้มีดลุพินิจ
พิจำรณำ และถือเป็นท่ีสดุ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องใดๆ ทัง้สิน้ และจะแจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
และตลำดหลกัทรัพย์ ทรำบภำยใน 15 วนัหลงัจำกวนัท่ีผลกำรพิจำรณำเป็นท่ีสดุ  ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมอ่ำจโต้แย้ง
คดัค้ำนหรือเรียกร้องคำ่เสยีหำยใดๆ ได้จำกผลกำรพิจำรณำนัน้  

 

3.7  กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำม ข้อ 3.1 ถึง ข้อ 3.6 เป็นอิสระต่อกัน 
ส ำหรับในกรณีที่เหตกุำรณ์ต่ำงๆ จะเกิดขึน้พร้อมกนัให้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรียงล ำดบัดงันี ้คือ ข้อ 3.1, 3.5, 3.4, 3.2, 
3.3, 3.6 (ตำมล ำดับ) โดยในแต่ละล ำดับครัง้ที่ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงให้คงสภำพของอัตรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม               
4 ต ำแหนง่ บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิตำมข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.6 โดยบอก
ถึงรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและเหตุผลที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบ
เผยแพร่ข้อมลูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ ในวนัที่หรือก่อนวนัท่ีมีเหตกุำรณ์เกิดขึน้ หรือภำยใน 9.00 น. ของวนัที่
อตัรำและรำคำใช้สทิธิผลบงัคบัใช้  
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3.8  บริษัทจะไม่ขยำยอำยุใบส ำคญัแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ           
เว้นแตจ่ะมีกำรปรับสทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ  

 

3.9  บริษัทอำจท ำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กับกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำ          
กำรใช้สิทธิก็ได้ กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง  ซึ่งท ำให้
รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้น และจะใช้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลงักำร
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมญั (โดยจ ำนวนหุ้นสำมญัค ำนวณได้จำกอตัรำกำรใช้สิทธิใหม่ 
(ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) คณูกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ เมื่อค ำนวณได้จ ำนวนหุ้นออกมำเป็น
เศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ส่วนในกรณีที่กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิดงักล่ำวมีผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่        
มีรำคำซึง่ต ่ำกวำ่มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท ให้ใช้มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทเป็นรำคำกำรใช้สทิธิใหม่ 
ยกเว้น แตบ่ริษัทจะมีผลประกอบกำรขำดทนุสะสม ในสว่นอตัรำกำรใช้สทิธิใหม ่ให้ใช้วิธีกำรค ำนวน ตำม ข้อ 3.1 ถึง ข้อ 3.6  

 
4.  สถำนภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ ผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ  

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิและวันก่อนวันที่กระทรวงพำณิชย์จะรับ             
จดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว อนัเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกบัใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้ถกูใช้สทิธิและสถำนภำพดงักลำ่ว จะสิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว
อนัเนื่องมำจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

 

ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยงัไม่ได้น ำหุ้นสำมญัเพิ่มทุน        
ที่เกิดขึน้จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้ท ำกำร        
ใช้สิทธิแล้วจะได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลงั  โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับ หำกรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิ 
(แล้วแต่กรณี) ท่ีได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้  อย่ำงไรก็ตำม ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอำจได้รับหุ้นสำมญัส่วนเพิ่มช้ำกว่ำ        
หุ้นสำมญัที่ได้รับก่อนหน้ำนีแ้ล้ว  ทัง้นี ้ไมเ่กิน  45  วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรปรับสทิธิ  

 
5.  สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

สิทธิของหุ้นสำมญัที่ออกตำมกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุ้นสำมญั
เดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้ำนี ้ ซึง่รวมทัง้สทิธิในกำรรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้ นบัแต่
วันที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว และนำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบส ำคัญ              
แสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้ นในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นของบริษัท  หำกบริษัทได้ประกำศวันก ำหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ ถือหุ้น ก่อนวนัท่ีกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว และนำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วจะ
ไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้  
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6.  รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
 6.1 ลกัษณะส ำคญัของหุ้น  

 จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 30,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของ           
จ ำนวนหุ้ นที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้ น ละ                  
1.00  บำท รำคำกำรใช้สทิธิ 5.00 บำทตอ่หุ้น  เว้นแตจ่ะมีกำรปรับรำคำใช้สทิธิ ซึง่เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ  

 

6.2 ตลำดรองของหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิ  
เนื่องจำกหุ้ นสำมัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนัน้ หุ้ นสำมัญที่ออกใหม่

เนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถเข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ได้ภำยหลงัจำกที่บริษัท
ด ำเนินกำร จดทะเบียนหุ้นสำมญัใหมด่งักลำ่วตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แล้ว  โดยบริษัทจะด ำเนินกำรยื่นขออนญุำตน ำหุ้นสำมญั  
ที่ออกใหมจ่ำกกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นของใบส ำคญัแสดงสทิธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ตลำดหลกัทรัพย์โดยเร็ว 
แต่ไม่เกิน 30 วนั นบัจำกวนัใช้สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพื่อให้หุ้นสำมญัดงักล่ำวสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ได้  
เช่นเดียวกบัหุ้นสำมญัเดิมของบริษัท 

 

6.3 กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นสำมญัที่เหลอืจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกในค รัง้นีเ้หลือจำก

กำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยบริษัทจะน ำเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำตอ่ไปตำมล ำดบั 
 

7.  กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่ 
 ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัสำมำรถเลอืกให้บริษัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

 

7.1 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมญัโดยให้ออกใบหุ้นในนำม
ของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้ นตำมจ ำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ          
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมช่ือที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 15 วันนับจำกวัน             
ครบก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ในกรณีนีผู้้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัจะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญ              
ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอำจจะได้รับภำยหลงัจำกที่หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้
สทิธิได้รับอนญุำตให้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ 

 

7.2 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมญั แตป่ระสงค์จะใช้บริกำร
ของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิไว้ในบญัชีของบริษัท
หลักทรัพย์ ซึ่งผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนีศู้นย์รับฝำกหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรน ำ                 
หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กบั "บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก" และศนูย์รับฝำก
หลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝำกหุ้นสำมญัอยู ่และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จอง
ซือ้ที่ได้รับกำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็
จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นฝำกไว้ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมญัจะสำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์
อนญุำตให้หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ 
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ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเลือกให้บริษัทด ำเนินกำรตำมข้อนีช่ื้อของผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นจะต้องตรงกับช่ือเจ้ำของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะ           
ฝำกหุ้นสำมญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักลำ่วมิฉะนัน้แล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นตำมข้อ 7.1 แทนโดยช่ือที่ปรำกฎบนใบหุ้น จะเป็นช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเทำ่นัน้ 

 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในกำรจองซือ้จะต้องระบุรหสับริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมี
บัญชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์อยู่และเลขที่บัญชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรเข้ำบัญชีดังกล่ำว         
ให้ถกูต้องหำกระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์หรือเลขที่บญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้องจะท ำให้ไม่สำมำรถโอนหุ้นเข้ำบญัชีซือ้ขำย
หลกัทรัพย์นัน้ได้ซึง่บริษัทจะไม่รับผิดชอบตอ่กำรสญูหำยของหุ้น หรือควำมลำ่ช้ำในกำรติดตำมหุ้นคืน 

 

7.3 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำร           
ของศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมญัไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์
สมำชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และ          
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญั ตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับกำรจดัสรรไว้ในบญัชี
ผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นภำยใน          
7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ เมื่อผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นต้องกำรขำยหุ้น ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้น
ต้องถอนหุ้นออกจำกบญัชี 600 ดงักลำ่ว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป  ซึ่งอำจจะมีคำ่ธรรมเนียมในกำรด ำเนิน
ตำมที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก ำหนด  ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นจะสำมำรถ
ขำยหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนุญำตให้หุ้นของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำด
หลกัทรัพย์ และผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นได้ด ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบญัชี 600 ดงักลำ่วแล้ว 

 

8.  กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
8.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไมไ่ด้ฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

(ก) แบบกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้ โอนและผู้ รับโอน กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์             
เมื่อผู้ โอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจ้ำของใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน         
ที่จะท ำกำรโอน หรือ ผู้ รับโอนคนสดุท้ำย โดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผู้ที่ปรำกฏชื่อดงักลำ่ว 
(แล้วแต่กรณี) และได้ส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลำยมือช่ือสลกัหลงัแสดงกำรโอนให้ไว้ด้วย  

 

1) ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผู้ รับโอนกบับริษัท  
กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับ              
ค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ พร้อมทัง้ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ผู้ รับโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ได้ลงลำยมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้ำนหลงัของใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว  

 

2) ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผู้ รับโอนกบับคุคลภำยนอก  
กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ                  
ได้ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 
 

(ข) กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะต้องกระท ำ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสิทธิในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะต้องท ำตำมแบบและวิธีกำรที่นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิก ำหนด โดยนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิมีสิทธิปฏิเสธไมรั่บค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดง
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สิทธิ หำกนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยผู้ขอลงทะเบียน
จะต้องส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ลงลำยมือช่ือครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 8.1(ก) พร้อมทัง้หลกัฐำนอื่นๆ ท่ียืนยัน         
ถึงควำมถกูต้องและควำมสมบรูณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ก ำหนดให้แก่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิด้วย  

 

 8.2 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์  
    ส ำหรับกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์นั น้ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของศูนย์                      

รับฝำกหลกัทรัพย์  
 

9.  ข้อจ ำกัดในกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
 9.1 ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

บริษัทไม่มีข้อจ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ก่อนวนัใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำยและตลำดหลกัทรัพย์จะท ำกำรขึน้เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) ลว่งหน้ำ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 
(ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ให้เลื่อนวนัปิด
สมดุทะเบียนเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ)  
 

 9.2 ข้อจ ำกดักำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิของบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย 
 

9.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ ใช้สิทธิที่มิใช่สญัชำติไทย ซึ่งได้ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้      
สิทธิจนท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยมีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจ ำนวน
หุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมดของบริษัท ตำมที่ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท หรือตำมสดัสว่นท่ีอำจมีกำรแก้ไข
ในข้อบงัคบัของบริษัทในอนำคต  

 

9.2.2  ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีกำรใช้สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิมีจ ำนวน
มำกกว่ำจ ำนวนหุ้นสำมญัที่อนญุำตให้ซือ้ได้โดยไม่ขดัต่อข้อจ ำกดั เร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นของบคุคล      
ที่มิใช่สญัชำติไทย บริษัทและ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ  จะด ำเนินกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชำติไทย ตำมล ำดบักำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิที่ครบถ้วนสมบรูณ์  

 

9.2.3  หำกข้อจ ำกัดในเร่ืองสดัส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญัชำติไทยดงักล่ำวมีผลท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทยที่ได้ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สทิธิ
ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมจ ำนวนที่ระบใุนแบบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั ไม่ว่ำทัง้หมด
หรือบำงส่วน บริษัทจะด ำเนินกำรคืนใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และเงิน        
ที่เหลือตำมรำคำใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิในสว่นที่ไม่สำมำรถ  
ใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่
สญัชำติไทยดงักลำ่วทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ  

 

9.2.4  ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชำติไทยจะไมไ่ด้รับกำรชดเชยไม่ว่ำ
รูปแบบใดจำกบริษัท ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรใช้สิทธิได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจ ำ กัด                
เร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท  
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9.2.5  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทยไม่สำมำรถใช้สทิธิ
ซือ้หุ้ นสำมัญอันเนื่องมำจำกข้อจ ำกัดตำมที่กล่ำวในข้อ 9.2.1 ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว        
จะยังคงสำมำรถที่จะด ำเนินกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่สำมำรถใช้สิทธิได้         
โดยให้ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้           
ต่อๆ ไป จนถึงวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ตรำบเท่ำที่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วไม่มีผลท ำให้ขดัต่อข้อจ ำกัด
กำรโอนหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้ในกรณี ณ วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทยยงัไมส่ำมำรถใช้สิทธิได้ เนื่องจำกอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนที่
มิใช่สญัชำติไทยในขณะนัน้เกินกว่ำจ ำนวนที่ระบุไว้ในข้อจ ำกดักำรโอนหุ้นสำมญั ให้ถือว่ำใบส ำคญั
แสดงสิทธิดังกล่ำวหมดอำยุลง โดยผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทยดังกล่ำว ไม่มีสิทธิ
เรียกร้องคำ่เสยีหำยใดๆ ตอ่บริษัท และบริษัทจะไมด่ ำเนินกำรชดใช้คำ่เสยีหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

 

10. ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญ  
 หุ้นของบริษัทโอนได้อยำ่งเสรีโดยไมม่ีข้อจ ำกดั เว้นแตก่ำรโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้มีคนตำ่งด้ำวถือหุ้นอยูใ่นบริษัทเกินกว่ำ 
ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมดของบริษัท กำรโอนหุ้นรำยใดที่จะท ำให้อตัรำสว่นกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว               
ในบริษัทเกินอตัรำสว่นข้ำงต้น บริษัทมีสทิธิที่จะปฏิเสธไมรั่บจดทะเบียนกำรโอนหุ้นรำยนัน้ได้ ตำมข้อบงัคบับริษัทข้อ 9 

 

11. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำหลักทรัพย์ที่เสนอขำย  
 ไม่มีกำรก ำหนดรำคำของใบส ำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจำกกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวเป็นกำรออก                   
โดยไม่คิดมลูค่ำ  อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้พิจำรณำถึงรำคำกำรใช้สิทธิครัง้นี ้ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์กำรใช้เงินของบริษัท         
ในอนำคต  

 
12. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

 12.1 บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหำกมีเหตกุำรณ์ส ำคญัที่อำจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนยัส ำคญั หรือ ต่อควำมสำมำรถของบริษัทในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมข้อก ำหนดสิทธิ  รวมทัง้              
มีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ ไม่ว่ำในเวลำใดๆ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ หรือ  เมื่อผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 25 รำย  ซึ่งถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม ของจ ำนวนหน่วยของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ อำจร่วมกันเข้ำช่ือท ำหนังสือขอให้บริษัท ด ำเนินกำรเรียกประชุม                  
ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้  โดยบริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 30 วนันบัแต่เมื่อมีเหตุกำรณ์
ส ำคญั หรือ นบัแต่วนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่ว มีค ำขอเป็นหนงัสือให้บริษัทเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
ในกรณีที่มีกำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะท ำกำรปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชมุดงักลำ่วเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่  21  วนัก่อนกำรประชมุ      
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแตล่ะครัง้  
 

 12.2 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกประชุมโดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยังมิได้          
ใช้สทิธิหรือบริษัทเป็นผู้ด ำเนินกำรเรียกประชมุ ให้บริษัทจดัท ำหนงัสอืนดัประชมุ ระบ ุสถำนท่ี วนั เวลำ ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม
และเร่ืองที่จะพิจำรณำในท่ีประชมุ และจดัสง่ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบำงสว่นแตล่ะรำย 
ตำมรำยช่ือและที่อยู่ที่ปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ และแจ้งผ่ำนทำงระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิ กส์
ของตลำดหลกัทรัพย์ เพื่อก ำหนดสทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุไมน้่อยกวำ่ 7 วนัก่อนกำรประชมุในแตล่ะครัง้ 
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 12.3 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่น    
ซึ่งมีสิทธิเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะต้องจดัท ำหนงัสือมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรือผู้ที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อน    
เร่ิมกำรประชมุ  
 

 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสีย         
ในข้อพิจำรณำอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจำรณำและลงมติห้ำมมิให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิคนนัน้ออกเสียงลงคะแนน                
ในข้อพิจำรณำข้อนัน้  
 

 ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตำมข้อนี ้หมำยถึง ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีควำมขัดแย้ง                    
ทำงผลประโยชน์ในเร่ืองที่ที่ประชมุพิจำรณำลงมติ  
 

 12.4 ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ        
ที่ถืออยู ่โดยใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยมีหนึง่เสียง ผู้ เป็นประธำนในท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน นอกจำกสทิธิที่
ตนมีในฐำนะเป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
 

 12.5 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึน้โดยบริษัท ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลที่ได้                  
รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นประธำนท่ีประชมุ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้
จัดประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือกนอกเหนือไปจำก
ประธำนกรรมกำร หรือบุคคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย โดยที่ทัง้สองกรณีประธำนที่ประชุมไม่มี สิทธิออกเสียงชีข้ำด 
นอกจำกสทิธิที่ตนมีอยูใ่นฐำนะเป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
 

 12.6 องค์ประชุมในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้          
ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบำงสว่น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะมำประชมุรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่ 25 รำย ซึง่ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
รวมกนัไมน้่อยกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยทัง้หมดของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  
 

 12.7 ในกรณีที่ปรำกฏวำ่กำรประชมุครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแล้ว 60 นำที ยงัมีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ และ/หรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอนัระงบัไป หำกกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธินัน้เป็นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ให้นดัประชมุใหมภ่ำยในระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 7 วนั แตไ่มเ่กิน 14 วนั 
นับจำกวันก ำหนดประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง                 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำยและตลำดหลกัทรัพย์ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้ำงต้น ในกำรประชุมครัง้นี ้          
ไมบ่งัคบัวำ่จะต้องครบองค์ประชมุ กลำ่วคือ มีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิมำประชมุเทำ่ใดถือวำ่เป็นองค์ประชมุ  ทัง้นี ้ส ำหรับใน
กรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุจะไมม่ีกำรเรียกประชมุใหม ่ 
 

 12.8 มติที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิขณะนัน้ ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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12.9 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ำมีผลผกูพนัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ทกุรำยไมว่ำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้ำร่วมประชมุหรือไมก็่ตำม  
 

 12.10 ภำยหลงับริษัทได้ด ำเนินกำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ทนัทีในวนัที่มีมติ
หรือไมเ่กิน 9.00 น.เช้ำของวนัท ำกำรถดัไป 
 

 12.11 บริษัทจะด ำเนินกำรจดัท ำและบนัทกึรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบันทึกดงักลำ่วไว้ที่ส ำนกังำนใหญ่ของ
บริษัท รำยงำนประชุมที่ได้ลงลำยมือช่ือ โดยประธำนในที่ประชุมให้ถือเป็นหลกัฐำนอันสมบูรณ์ของกิจกำรทัง้หลำยที่ได้
ประชุมกนันัน้ และจดัสง่รำยงำนกำรประชุมดงักลำ่วให้แก่ตลำดหลกัทรัพย์และส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน    
14 วนั นบัจำกวนัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
 

 12.12 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทและที่ปรึกษำกฎหมำยของ
บริษัท มีสทิธิที่จะเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำอธิบำยในท่ีประชมุผู้ ถือใ บ ส ำ คัญ
แสดงสทิธิได้  
 

 12.13 บริษัทจะเป็นผู้ช ำระคำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกบักำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมด  
 

 12.14 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิตำมมติที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธินบัตัง้แตว่นัท่ีประชมุเพื่อลงมติ
และบริษัทจะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบ
ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมนัน้  
 

 12.15 กรณีที่ไมส่ำมำรถจดัประชมุได้ทนัภำยในอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ ให้ถือวำ่กำรด ำเนินกำรประชมุสิน้สดุลง
และไมไ่ด้มีกำรจดัประชมุในครัง้นัน้ขึน้  

 

13. กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ  
13.1 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธินอกเหนือจำกเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี ้ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

13.1.1 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิที่เก่ียวข้องกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในประเด็นซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือไม่ท ำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือ
เพื่อให้เป็นไปตำมบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ กฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับประกำศ หรือค ำสั่ง ที่มีผลบังคับของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์ ซึง่มีผลใช้บงัคบั หำกได้รับ
ควำมยินยอมจำกผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ และได้แจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบแล้ว หรือ  

 

13.1.2 กำรปรับสทิธิตำม ข้อ 3. 
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 13.2 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิผ่ำนทำงระบบเผยแพร่สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์โดยทนัทีหลงัจำกที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ และจะต้องจดัสง่ข้อก ำหนด
สิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ และส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนันบัแตว่นัท่ีมีกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสทิธิ 
 

 ทัง้นี ้กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะต้องไม่เป็นกำรขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ 
หรือกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ  หรืออัตรำกำรใช้สิทธิ  ยกเว้นกำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิที่ระบุไว้ใน          
ข้อ 3. และต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  รวมตลอดทัง้ข้อก ำหนดตำมประกำศ 
ทจ. 34/2551 

 

14. ผลบังคับของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ  
 ข้อก ำหนดสิทธิฉบบันีจ้ะมีผลใช้บงัคบันบัแต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวันที่ใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย             
โดยข้อก ำหนดสิทธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใดๆ ในข้อก ำหนดสิทธินีข้ดั หรือแย้งกับ
กฎหมำยหรือประกำศใดๆ ที่มีผลใช้บงัคบัตำมกฎหมำยกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศ
ดงักลำ่วบงัคบักบัใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนข้อควำมของข้อก ำหนดสทิธิเฉพำะในสว่นท่ีขดัแย้งกนันัน้  

 
 
 
 

ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
บริษัท พี อำร์ จี คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

 
 

        ลงลำยมือช่ือ.............................................................................กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ 
    (นำยสมเกียรติ มรรคยำธร) 

 
 
 

 
 

 
  


