
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญ 

ของ 

บริษัท พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรช่ัน (มหาชน) คร้ังที ่2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คาํเตอืน 

• เอกสารฉบบันีไ้ม่ไดถ้กูจดัทาํเพ่ือการเผยแพร่ การตีพิมพ ์หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางออ้มในหรือ          

ไปยังประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร ์ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศอินเดีย 

ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเวียดนาม หรือ ประเทศอ่ืนใดนอกจากประเทศไทย ซึง่จะทาํให ้          

การแจกจ่ายเอกสารฉบบันีต้อ้งมีการดาํเนินการใดๆ ภายใตก้ฎหมายหลกัทรพัยข์องประเทศท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการ

แจกจ่าย 

• การแจกจ่ายเอกสารฉบบันีไ้ปยงัประเทศ หรอื เขตอาํนาจรฐัอ่ืนๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการตอ้งหา้มตาม

กฎหมาย ผูท่ี้ไดร้บัเอกสารฉบบันีค้วรศกึษาและปฏิบตัิตามขอ้จาํกดัทางกฎหมายนัน้ๆ  

• หากท่านอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร ์ประเทศองักฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศ

อินเดีย ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเวียดนาม หรือ ในประเทศอ่ืนใดนอกจากประเทศไทย              

ซึ่งตามดุลยพินิจของบริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ทาํให้ หรือ อาจเป็นผลให้                      

(ก) การเสนอขาย หรือ การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ของบริษัทฯ เป็นการกระทาํท่ีขดัต่อกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์หรือระเบียบขอ้บังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ขอ้บังคับของบริษัท หรือ              

(ข) บริษัทฯ มีภาระ หรือ หนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัิ หรือตอ้งดาํเนินการใดๆ เพ่ิมเติมเกินสมควรนอกเหนือจากท่ีตอ้ง

ดาํเนินการตามกฎหมาย หรอืกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย หรอื 

(ค) บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ และ/หรือ มีความเสี่ยงในดา้นต่างๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประโยชนท่ี์บรษัิทจะไดร้บั หากมีการเสนอขายและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ PRG-W2 รวมถึงการดาํเนินการท่ี

เก่ียวข้อง หรือ (ง) การเสนอขายหรือการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ของบริษัท ไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์วิธีการ หรอืเง่ือนไขท่ีกาํหนดในการเสนอขายหรอืการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ PRG-W2 ขอใหท้า่น

ไม่ดาํเนินการใดๆ เก่ียวกับเอกสารฉบบันี ้หรือเอกสาร หรือการสื่อสารอ่ืนใดท่ีอาจมีการส่ง หรือจะส่งใหท้่าน        

ซึง่เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตเ้อกสารฉบบันี ้เวน้แตบ่รษัิทฯ จะแจง้เป็นอยา่งอ่ืนในเอกสารฉบบั

นี ้หรอืสิง่ท่ีสง่มาดว้ยของเอกสารฉบบันี ้ 

• ไม่มีการเสนอขาย หรือ ซือ้หลกัทรพัยใ์นประเทศ หรือ เขตอาํนาจรฐัใดท่ีการเสนอขาย การชกัชวนการเสนอซือ้  

หรอื การขายหลกัทรพัยน์ัน้ขดัตอ่กฎหมายของประเทศ หรอื เขตอาํนาจรฐัดงักลา่ว 

• หลกัทรพัยท่ี์อา้งถึงในเอกสารฉบับนีไ้ม่ไดถู้กแนะนาํโดยสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยป์ระเทศ

ฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศ

สวิสเซอรแ์ลนด ์ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเวียดนาม หรือหน่วยงานกาํกับดูแลหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีคลา้ยกันใน

ประเทศอ่ืนใด หนว่ยงานดงักลา่วจึงไมไ่ดร้บัรองความถกูตอ้งหรอืความเพียงพอของขอ้มลูในเอกสารฉบบันี ้

• การเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ของบริษัทฯ ในครัง้นีม้ิไดจ้ดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียน         

ต่อหน่วยงานกาํกับดูแลหลกัทรพัยใ์นประเทศอ่ืนนอกจากประเทศไทย หรือภายใตก้ฎหมายของประเทศอ่ืน

นอกจากประเทศไทย 

• เอกสารฉบบันีแ้ละเอกสารอ่ืนใดท่ีส่งถึงท่านซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตเ้อกสารฉบบันีเ้ป็น

เอกสารเฉพาะสาํหรบัตวัทา่นเทา่นัน้ และไมไ่ดเ้ป็นการเสนอขายหลกัทรพัยต์อ่บคุคลอ่ืนใดหรอืประชาชนทั่วไป 
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ของ 

บริษัท พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) คร้ังที ่2  
 

 ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ”) 

ออกโดยบรษัิท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (“ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ” หรอื “บริษัท”) ตามมติท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2565 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2565  

 ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิจะไดร้ับสิทธิตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ  โดยผูอ้อกใบสาํคัญแสดงสิทธิและ             

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิจะตอ้งผกูพนัตามขอ้กาํหนดสทิธินีท้กุประการ และใหถื้อวา่ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิไดร้บัทราบและเขา้ใจ

ขอ้กาํหนดต่างๆ ในขอ้กาํหนดสิทธิเป็นอย่างดีแลว้ และตกลงยอมรบัขอ้กาํหนดสิทธินีท้ัง้หมด  ทัง้นี ้ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ         

จะจัดใหม้ีการเก็บรกัษาสาํเนาข้อกาํหนดสิทธิและสาํเนาสญัญาต่างๆ ไว ้ณ สาํนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ                   

เพ่ือใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิและสาํเนาสญัญาต่างๆ ไดใ้นวนัและเวลาทาํการของผูอ้อก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
 

คาํจาํกัดความ  

 คาํและขอ้ความตา่งๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้กาํหนดสทิธิ ใหม้ีความหมาย ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

ขอ้กาํหนดสทิธิ หมายถึง  ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ

และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ ของบริษัท พี อาร์ จี        

คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเตมิ) (ถา้ม)ี 
 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง  ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท พี อาร ์จี           

คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 ชนิดระบช่ืุอผูถื้อและเปลีย่นมือได ้
 

ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง  ใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือใชแ้ทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
 

บรษัิท หรอื ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง  บรษัิท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 
 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง   ผูท้รงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตามขอ้ 1.2.4  
 

วนัทาํการ หมายถึง  วันท่ีธนาคารพาณิชย์โดยทั่ วไปเปิดทําการตามปกติใน 

กรุงเทพมหานคร  ซึง่ไมใ่ช่วนัเสาร ์หรอื วนัอาทิตย ์หรอื วนัอ่ืนใดท่ีธนาคาร

แหง่ประเทศไทยประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์
 

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถึง  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551           

เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิ     

ท่ีจะซือ้หุน้ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ     

ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)  
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สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถึง  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถึง  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ หมายถึง  บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

วนัใชส้ทิธิ หมายถึง  ใหม้ีความหมายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1.2.1 ของขอ้กาํหนดสทิธิ 
 

วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย หมายถึง  ใหม้ีความหมายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1.2.1 ของขอ้กาํหนดสทิธิ 
 

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ หมายถึง  ใหม้ีความหมายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1.2.3 ของขอ้กาํหนดสทิธิ  
 

ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ หมายถึง  บคุคลท่ีบริษัทจะแตง่ตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนของบริษัทในการรบัแจง้

ความจาํนงในการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
 

สมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง  สมดุทะเบียนหรอืแหลง่ขอ้มลูทางทะเบียนซึง่บนัทกึรายละเอียด

เก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเก็บรกัษาโดย

นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

 บริษัทไดจ้ัดสรรและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิจํานวนไม่เกิน 31,499,528 หน่วย เพ่ือจัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิม                

ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า 0.00 (ศูนย์) บาท ภายหลังจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 เมื่อวันท่ี                   

28 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจดัสรรดงัตอ่ไปนี ้ 
 

  1.1 ลักษณะสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสิทธิ  
 

ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
 

บรษัิท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)  

ท่ีอยูข่องผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ เลขท่ี 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี 

จงัหวดัปทมุธานี 12000 
 

ช่ือของใบสาํคญัแสดงสทิธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของ บริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น  

จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2  
 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ ระบช่ืุอผูถื้อและสามารถเปลีย่นมือได ้ 
 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออก ไมเ่กิน 31,499,528 หนว่ย 
 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย หนว่ยละ 0.00 (ศนูย)์ บาท (ไมค่ิดมลูคา่) 
 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี  30 พฤษภาคม  2565 
 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ วนัท่ี 15  พฤษภาคม  2568 
 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ 2 ปี 11 เดือน 16 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิครัง้แรก 
 

อตัราการใชส้ทิธิ ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่ 1 หุน้สามญัใหม ่(อาจเปลีย่นแปลง

ภายหลงัตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ) 
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ราคาการใชส้ทิธิ ราคาการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิเท่ากับ  5.00  บาท ต่อหุ้น             

(มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลงัตามเง่ือนไข

การปรบัสทิธิ) 
 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ บรษัิทจะนาํใบสาํคญัแสดงสทิธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีสาํรองไวเ้พ่ือรองรบัการ

ใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ไม่เกิน 31,499,528 หุน้ (มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) คิดเป็นรอ้ยละ 

5.10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท (หากนับรวม 

PRG-W1 คิดเป็นรอ้ยละ 5.16 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของบรษัิท) 
 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ทิธิ บริษัทจะนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิใน 

ครัง้นีเ้ขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

 

วิธีการจดัสรร  

 

 

 

 

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

(“บริษัท”) ตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่าในอตัราส่วน 20 หุน้

สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีคาํนวณแลว้มีเศษ 

หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดย

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทท่ีมีสทิธิไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2565 
 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด หรือผูท่ี้ไดร้บัแต่งตัง้

โดยชอบใหท้าํหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิแทน  

 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 

 เน่ืองจากใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ตามสดัส่วนการถือหุน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อ             

ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม  หากมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิครบถว้นทัง้จาํนวน และผูใ้ชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทจะ

ไดร้บัผลกระทบ (dilution effect) ดงันี ้
 

(ก)  ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถือหุน้และสทิธิออกเสยีง (Shareholding & Control Dilution)  

 ในกรณีท่ีมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จาํนวน แต่ผูใ้ชส้ิทธิมิใช่ผูถื้อหุน้

ของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม โดยผูถื้อหุน้จะมีสดัส่วนการถือหุน้ลดลง

ประมาณรอ้ยละ 4.76* เมื่อเทียบกบัสดัสว่นการถือหุน้ก่อนการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ    

           Control Dilution  =  จํานวนหุ้นรองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี ้/ 

(จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้จากการใชส้ิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  PRG-W1 + จํานวนหุ้นรองรับ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี)้ 

 =  ประมาณรอ้ยละ  4.76    
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(ข)   ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution)  

ในกรณีท่ีมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W1 ครบทัง้จาํนวน ภายหลงัการ

ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ PRG-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัสว่นการถือหุน้ในครัง้นี ้และผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิ PRG-W2 ดงักล่าวมีการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทัง้จาํนวน แต่ผูใ้ชส้ิทธิมิใช่ผูถื้อหุน้ของ

บริษัทจะเกิดผลกระทบดา้นราคาตลาดหุน้ (Price Dilution) ลดลงรอ้ยละ 2.70* บนสมมติฐานราคาตลาดท่ี 

11.52 บาทต่อหุ้นซึ่งคํานวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักย้อนหลัง 10 วันทําการก่อนวันประชุม

คณะกรรมการบรษัิทฯ (วนัท่ี 4 มีนาคม 2565) 
 

* คํานวณจากราคาตลาด 11.52 บาทต่อหุน้  ลบ  ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 11.21 บาทต่อหุน้  หารดว้ย           

ราคาตลาด 11.52 บาทต่อหุน้ 
 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  (ราคาตลาด x (จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้จากการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ PRG-

W1)) + (ราคาใชส้ิทธิ x จาํนวนหุน้รองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี)้ / (จาํนวนหุน้ท่ีชาํระ

แลว้ + จาํนวนหุน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W1) + จาํนวนหุน้รองรบัใบสาํคญั

แสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี)้ 

   =  11.21 บาทตอ่หุน้ 
 

Price Dilution = ราคาตลาด - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย / ราคาตลาด 

  =  ประมาณรอ้ยละ 2.70  
 

(ค)  ดา้นการลดลงของสว่นแบง่กาํไร (EPS Dilution)  

ในกรณีท่ีมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จาํนวนจะเกิดผลกระทบต่อสว่น

แบ่งของกาํไรต่อหุน้โดยส่วนแบ่งของกาํไรต่อหุน้จะลดลง (Earnings per Share Dilution) ประมาณรอ้ยละ 

4.76* เมื่อเทียบกับสดัส่วนการถือหุน้ก่อนการออกและจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ  โดยคาํนวณจากสตูร

ดงัตอ่ไปนี ้
 

Earnings Per Share Dilution  

 =  (Earnings Per Share ก่อนจดัสรร* – Earnings Per Share หลงัจดัสรร**) / Earnings Per Share ก่อนจดัสรร 

 =  รอ้ยละ 4.76 
 

*  โดย Earnings Per Share ก่อนจดัสรร = กาํไรสทุธิ/ (จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดง

สทิธิ PRG-W1) 

** Earnings Per Share หลงัจดัสรร  = กาํไรสทุธิ/ (จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดง

สทิธิ PRG-W1 + จาํนวนหุน้รองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี)้  

  
 

 

 

 

 

 



  

5 / 26 

1.2 การใช้สิทธิและเงือ่นไขการใช้สิทธิ  

1.2.1 วนักาํหนดการใชส้ทิธิ (Exercise Date)  

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันท่ี 15  ของเดือนมกราคม,

กมุภาพนัธ,์ มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถนุายน, กรกฎาคม, สงิหาคม, กนัยายน, ตลุาคม พฤศจิกายน 

และธันวาคมของทกุปี ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ("วันใช้สิทธิ") ในกรณีท่ีวนัใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยดุ

ทาํการของบริษัท ใหเ้ลื่อนกาํหนดการใชส้ทิธิดงักลา่วเป็นวนัทาํการถดัไป  ทัง้นี ้วนัใชส้ทิธิครัง้แรกจะตรงกบั

วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2565 วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยจะตรงกบัวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ  2  ปี 11 เดือน 

16 วนั  ซึ่งตรงกบัวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2568 (“วันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) และในกรณีท่ีวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย

ตรงกบัวนัหยดุทาํการของบรษัิทใหเ้ลือ่นกาํหนดวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยเป็นวนัก่อนวนัหยดุทาํการของบรษัิท 

1.2.2  การใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิท  

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีตนถืออยู่ทัง้หมด 

หรือบางส่วนก็ไดส้าํหรบัใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือและไม่ไดใ้ช้สิทธิภายในวันกาํหนดการใช้สิทธิครัง้

สดุทา้ย บริษัทจะถือวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว และ

ใหถื้อว่าใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ ทัง้นี ้ไม่มีการเรียกใหใ้ชส้ิทธิแปลงสภาพ

ก่อนกาํหนด 
 

1.2.3  ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ  

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีประสงคจ์ะใชส้ทิธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษัิท จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใช้

สิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนัใช้

สิทธิในแต่ละครัง้ ("ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ") ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้สุดทา้ย

กาํหนดใหม้ีระยะเวลาการแจง้ความจาํนง ระหวา่งเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อน

วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย ("ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย")  
 

บริษัทจะไมม่ีการปิดสมดุทะเบียนเพ่ือพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย

จะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครัง้สุดทา้ย และตลาด

หลกัทรพัยจ์ะทาํการขึน้เครื่องหมาย SP (หา้มการซือ้ขาย) ล่วงหนา้ 2 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 

(ในกรณีท่ีวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาด

หลกัทรพัยใ์หเ้ลือ่นวนัปิดสมดุทะเบียน เป็นวนัทาํการก่อนหนา้)  
 

การแจง้ข่าวเก่ียวกบัการใชส้ิทธิ  อตัราการใชส้ิทธิ  ราคาการใชส้ิทธิ  ระยะเวลาในการใชส้ิทธิ  ระยะเวลา

การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ บคุคลท่ีบรษัิทจะแตง่ตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนของบรษัิทในการรบัแจง้ความจาํนง

ในการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (“ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ”) (ถ้ามี) , ฯลฯ                   

บรษัิทจะแจง้รายละเอียดดงักลา่ว  5 วนัทาํการก่อนระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ 

โดยผ่านระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์และใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิได้

รบัทราบแลว้ สาํหรบัวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย บริษัทจะสง่รายละเอียดดงักลา่วใหก้บัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ตามรายช่ือท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนครัง้สดุทา้ยทาง

ไปรษณียล์งทะเบียน 
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1.2.4  ผูท้รงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

(ก)  ผูท้รงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิกรณีทั่วไป 

สิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตกแก่บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีปรากฏช่ือเป็นเจา้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ

จาํนวนดงักลา่วในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมดุ

ทะเบียน  ในกรณีท่ีมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ  เวน้แต่จะไดม้ีการโอน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ่งสามารถใชย้นักบับริษัทไดต้ามขอ้ 8.1(ก) เกิดขึน้แลว้ ในวนัปิดสมดุทะเบียนท่ี

เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ซึง่สทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิจะตกแก่ผูร้บัโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
 

(ข)   ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิกรณีท่ีศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแทนสิทธิ 

ในใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตกแก่บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิไดร้บัแจง้เป็น

หนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่า เป็นผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนดังกล่าว                   

ท่ีลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไวใ้นช่ือของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นขณะนัน้ๆ 

หรอืในวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียน ในกรณีท่ีมีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

 

1.2.5  นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

  บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

  เลขท่ี 93  ถนนรชัดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400  

  โทรศพัท ์: +662 009 9000   โทรสาร : +662 009 9991  

  E-mail : SETContactCenter@set.or.th  

 Websie : http://www.set.or.th/tsd 
 

นายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ           

ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ช่ือเต็ม สัญชาติและท่ีอยู่ของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ และ

รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ จะกาํหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกัน จะถือว่าขอ้มูลท่ีปรากฏ       

อยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ดงันัน้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีหนา้ท่ี     

ในการแจง้ขอเปลี่ยนแปลง หรือ แกไ้ขขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกสมดุทะเบียนใบสาํคญั

แสดงสิทธิต ่อนายทะเบียนโดยตรง และนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไข

ขอ้ผิดพลาดดงักลา่ว 
 

บริษัทจะสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่                         

สือ่อิเลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเรว็ และแจง้สาํนกังานก.ล.ต. ภายใน 15 วนั 

 

1.2.6 สถานท่ีติดตอ่ในการใชส้ทิธิ  

แผนกกฎหมาย  บรษัิท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร ์ชัน้ 8 เลขท่ี 444 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทรศพัท ์02-501-2175  โทรสาร  02-501-2176   
 

mailto:SETContactCenter@set.or.th
http://www.set.or.th/tsd
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ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีติดต่อในการใชส้ิทธิ หรือ บริษัทไดแ้ต่งตัง้ตวัแทนรบัแจง้

ความจาํนงในการใชส้ิทธิ บริษัทจะแจง้รายละเอียดใหก้บัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่

สือ่อิเลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยต์อ่ไป และใหถื้อวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิไดร้บัทราบแลว้  
 

1.2.7 ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิ สามารถติดต่อขอรบัแบบแสดงความจํานง              

การใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัไดท่ี้บรษัิท ในระหวา่งระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ ณ สถานท่ีติดต่อ

ในการใชส้ทิธิ หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิหรอืสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท 

www.prg.co.th   
 

ในกรณีท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใช้

สิทธิตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิออกจากระบบไรใ้บหลกัทรพัย์

หรอืเพ่ือใหอ้อกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิตามท่ีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  
 

(ก) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนอยู่ โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิอยู่ใน

บัญชี “บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผู้ฝาก” ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ               

ท่ีตอ้งการใชส้ทิธิ ตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิออกจากระบบ 

ไรใ้บหลกัทรพัยห์รือเพ่ือใหอ้อกใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด โดยยื่นต่อ

บริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรพัยด์งักลา่วจะ

ดาํเนินการแจง้กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิจากบญัชี “บรษัิท ศนูยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพ่ือผูฝ้าก” โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะดาํเนินการออกใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิท  

 

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใบสาํคญัแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รบั 

ฝากหลกัทรพัยใ์น “บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชส้ิทธิตอ้งแจ้ง

ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิออกจากระบบไรใ้บหลกัทรพัยห์รือ

เพ่ือใหอ้อกใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด โดยยื่นต่อศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์

เพ่ือขอถอนใบสาํคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรัพย์จะ

ดาํเนินการออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ของบรษัิท 

 

1.2.8  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ท่ีประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งปฏิบตัิ

ตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ  โดยดาํเนินการและสง่ตน้ฉบบัเอกสาร (ทัง้นี ้บริษัทจะไม่รบั

การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิทางไปรษณีย)์ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(1) ยื่นแบบแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ชดัเจน และครบถว้นแลว้       

ทกุรายการ พรอ้มลงนาม ใหแ้ก่บรษัิทหรอืตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ (แลว้แตก่รณี) ในช่วง

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ  
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(2) นาํสง่ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีระบวุ่า ผูถื้อนัน้มีสิทธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

ตามจาํนวนท่ีระบอุยู่ในแบบแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั ใหแ้ก่บริษัทหรือตวัแทนรบัแจง้ 

ความจาํนงในการใชส้ทิธิ (แลว้แตก่รณี)  

 

(3)  หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิ  

I.   บคุคลสญัชาติไทย  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/สาํเนาบตัรขา้ราชการ/สาํเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ท่ียงัไมห่มดอายุ 

พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ทาํใหช่ื้อ/ช่ือสกลุ ไมต่รงกบัใบสาํคญั

แสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปลี่ยนช่ือ/

ช่ือสกลุ เป็นตน้ พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

II.  บคุคลตา่งดา้ว  

สาํเนาหนงัสอืเดินทางหรอืสาํเนาใบตา่งดา้ว ท่ียงัไมห่มดอาย ุพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

III. นิติบคุคลในประเทศ  

สาํเนาหนงัสือรบัรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ี์ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัใชส้ิทธิ พรอ้ม

รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พรอ้มประทับตราสาํคญั (ถ้ามี) และ

เอกสารหลกัฐานของผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือตาม (I) หรอืขอ้ (II) พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

IV. นิติบคุคลตา่งประเทศ / คสัโตเดยีน   

สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตัง้บริษัทและ/หรือหนงัสือรบัรอง ซึง่ตอ้งมีรายการแสดงรายช่ือผูม้ีอาํนาจ

กระทําการแทนนิติบุคคลนั้น อํานาจในการลงนาม และท่ีตั้งของบริษัท ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือน              

ก่อนวนัใชส้ิทธิ  ซึ่งรบัรองโดย Notary Public  พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของ   

นิติบุคคลนั้นและประทับตราสาํคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  และเอกสารหลักฐานของผู้มีอาํนาจ            

ลงลายมือช่ือตาม (I) หรอื (II) พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
 

หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่สง่มอบหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิตามท่ีกลา่วขา้งตน้  บริษัทและ/

หรือตัวแทน รับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ           

ไม่ประสงคจ์ะใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ อย่างไรก็ตามบริษัทและ/หรือตวัแทน             

รบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ สามารถใชด้ลุยพินิจในการพิจารณาใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใช้

สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดต้ามความเหมาะสม 
 

(4) ชาํระเงินตามจาํนวนในการใช้สิทธิตามท่ีระบุในแบบแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญ ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ             

(แลว้แตก่รณี) โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดงันี ้ 

I. โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก ช่ือบญัชี " บริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) เพ่ือการจอง

ซือ้หุน้ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ  "ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาบางกะด ีบญัชีเงินฝาก

ออมทรพัย ์เลขท่ี 329-5-85577-1 โดยแนบหลกัฐานการโอนเงินภายในวนัใชส้ทิธิแตล่ะครัง้  
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II.  ชําระโดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท  ์หรือ คาํสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บไดใ้น

กรุงเทพมหานคร โดยลงวนัที่จองซือ้และตอ้งสง่มอบถึงบริษัท หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนง        

ในการใชส้ิทธิ (แลว้แต่กรณี) ภายใน 11.00 น. ของวันทาํการ 2 วันก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครัง้           

โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุน้ตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หรือ ชาํระโดยวิธีการอ่ืนใดตามแต่ท่ีบริษัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความ

จาํนงในการใชส้ทิธิจะเป็นผูก้าํหนดและแจง้ใหท้ราบตอ่ไป  
 

ทัง้นี ้ การใช้สิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจะสมบูรณต์่อเมื่อบริษัทและ/หรือตัวแทนรบัแจง้

ความจาํนงในการใชส้ิทธิ เรียกเก็บเงินจาํนวนดงักลา่วไดแ้ลว้เท่านัน้ หากบริษัทและ/หรือตวัแทน

รบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิไมส่ามารถเรยีกเก็บเงินไมว่า่ในกรณีใดๆ ท่ีไมไ่ดเ้กิดจากความผิด

ของบรษัิทและ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ บรษัิทจะถือวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

แสดงเจตนายกเลิกการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนในครัง้นัน้ๆ โดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้

ความจาํนงในการใชส้ิทธิ จะจดัสง่ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิพรอ้มกบั

เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรอื ดรา๊ฟทท่ี์เรยีกเก็บเงินไมไ่ด ้คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนั

นบัจากวนักาํหนดการใชส้ทิธิในครัง้นัน้ๆ  
 

ทั้งนี ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ใหม่                      

ในวนักาํหนดการใชส้ิทธิในครัง้ตอ่ๆ ไป เวน้แต่การใชส้ิทธิครัง้นัน้ จะเป็นการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย 

บริษัทจะถือว่าใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ  ซึ่งบริษัทและตวัแทน     

รับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ยและ/หรือค่าเสียหายอ่ืนใด                 

ไมว่า่ในกรณีใดๆ  
 

หมายเหตุ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั จะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายตา่งๆ รวมถึงภาษี และ/หรือ

อากรแสตมป์ทัง้หมด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากร หรือขอ้บังคบั หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบงัคบัใช้            

ในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ถา้มี)  
 

1.2.9 จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการ

ใชส้ทิธิเทา่กบัใบสาํคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยตอ่หนึง่หุน้สามญั เวน้แตจ่ะมีการปรบัสทิธิ  
 

1.2.10 จาํนวนหุน้สามญัท่ีจะออกเมื่อมีการใชส้ทิธิ จะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใชส้ทิธิซึง่ผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสทิธิไดช้าํระตามท่ีกลา่วขา้งตน้  หารดว้ยราคาการใชส้ทิธิในขณะท่ีมีการใชส้ทิธินัน้  โดยบรษัิทจะออก

หุน้สามญัเป็นจาํนวนเต็มไม่เกินจาํนวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสิทธิคณูดว้ยอตัราการใชส้ิทธิ  หากมีการ

ปรบัราคาการใชส้ิทธิและ/หรืออตัราการใชส้ิทธิแลว้ ทาํใหม้ีเศษเหลืออยู่จากการคาํนวณดงักล่าว บริษัท      

จะไมน่าํเศษดงักลา่วมาคิดคาํนวณ โดยจะตดัเศษของหุน้ทิง้ และจะชาํระเงินท่ีเหลอืจากการใชส้ทิธิดงักลา่ว

คืนให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบีย้                      

ทัง้นี ้ ตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีกาํหนดโดยบรษัิทและ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ 
 

อย่างไรก็ดีไม่ว่ากรณีใดๆ หากไดม้ีการสง่มอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจากการใชส้ิทธิหรือเงินท่ีไดร้บัไวโ้ดยไม่มี

การใชส้ิทธิหรือไม่สามารถใชส้ิทธิไดโ้ดยไดส้่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นใบแจง้ความ
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จาํนงในการใช้สิทธิโดยถูกตอ้งแลว้ใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิไดร้บัเงินคืนแลว้โดยชอบและผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 
 

1.2.11 หากบริษัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิไดร้บัเอกสารแจง้ความจาํนงการใช้สิทธิไม่

ครบถว้น หรือ ไม่ถูกตอ้ง หรือ ตรวจสอบไดว้่าขอ้ความท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจง้ความ

จํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนนั้นไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือ ติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี)                       

ไม่ครบถว้นถกูตอ้งตามบทบญัญัติแหง่ประมวลรษัฎากรขอ้บงัคบั หรือ กฎหมายต่างๆ ผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สทิธิจะตอ้งแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ไมแ่กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาดงักลา่ว บรษัิทจะถือวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลิกการ

ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้น้นัๆ โดยบรษัิทและ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิจะจดัสง่

ใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิและเงินท่ีไดร้บัไวค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าว โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ  ทัง้นี ้ตามวิธีการและ

เง่ือนไขท่ีกาํหนดโดยบริษัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ อย่างไรก็ตาม ผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้ใหม่ในวันกําหนดการใช้สิทธิ                  

ครัง้ต่อๆ ไป  เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้นั้นเป็นการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ให้ถือว่าใบสาํคัญแสดงสิทธินั้นๆ                  

สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใชส้ิทธิ โดยบริษัทและตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิจะไม่รบัผิดชอบตอ่

ดอกเบีย้และ/หรอืคา่เสยีหายอ่ืนใดๆ ไมว่า่ในกรณีใด ๆ 
 

1.2.12 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาํระจาํนวนเงินในการใชส้ิทธิไมค่รบถว้น หรือ มีการชาํระเงินเกินจาํนวน

ในการใช้สิทธิบริษัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ มีสิทธิท่ีจะดาํเนินการประการใด

ประการหนึง่ตอ่ไปนี ้ตามท่ีบรษัิทและ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิจะเห็นสมควร 
 

(ก) ถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิมีจาํนวนเท่ากบั  (1) จาํนวนหุน้สามญัท่ีพึงจะไดร้บัตามสิทธิ

หรือ  (2) จํานวนหุ้นสามัญท่ีพึงได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทและ/หรือตัวแทน                   

รบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิไดร้บัชาํระไวจ้รงิตามราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิในขณะนัน้

แลว้แตจ่าํนวนใดจะนอ้ยกวา่หรอื 
 

(ข) ให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพ่ิมเติมตามจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายใน

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หากบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานง                  

ในการใชส้ิทธิไม่ไดร้บัเงินครบตามจาํนวนการใชส้ิทธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว  ใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นัน้ๆ เฉพาะสว่นท่ีผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิชาํระจาํนวนเงินในการใชส้ิทธิไมค่รบถว้น  ทัง้นี ้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความ

จาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนไดใ้หม่ในวนักาํหนดการใชส้ิทธิครัง้ต่อๆไป   เวน้แต่เป็นการใช้

สิทธิครัง้สุดทา้ยใหถื้อว่าใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ โดยบริษัทและ

ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิจะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายอ่ืนใดไม่ว่า     

ในกรณีใดๆ 

ในกรณีตามขอ้ (ก) หรือ (ข) หากมีกรณีตอ้งสง่เงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิบริษัท และ/หรือ

ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิจะสง่เงินท่ีเหลอืจากการใชส้ทิธิหรอืเงินท่ีไดร้บัไวค้นืใหแ้กผู่ถื้อ
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ใบสาํคัญแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน 14 วันนับจากวันกาํหนดการใชส้ิทธิในครัง้นัน้ๆ ตาม

วิธีการและเง่ือนไขท่ีกาํหนด  โดยบรษัิทและ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ 
 

อย่างไรก็ดีไม่ว่ากรณีใดๆ หากไดม้ีการส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจากการใชส้ิทธิ หรือ เงินท่ีไดร้บัไว ้        

โดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ ไม่สามารถใช้สิทธิโดยไดส้่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้              

ในใบแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินคืนแลว้

โดยชอบและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 
 

1.2.13 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นจาํนวนหน่วยมากกว่าจาํนวนหน่วยท่ี

ประสงคจ์ะใชส้ทิธิ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะสง่ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมีจาํนวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสทิธิ

สว่นท่ีเหลือคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีไดใ้ชส้ิทธินัน้ๆ โดยยกเลิกใบสาํคญั

แสดงสทิธิฉบบัเก่ายกเวน้ในการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยจะไมม่ีการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิใดๆ อีก 
 

1.2.14 เมื่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนงการ

ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั กลา่วคือ ไดส้ง่มอบตน้ฉบบัใบสาํคญัแสดงสิทธิแบบแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้

สามญัและชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สทิธิจะไมส่ามารถเพิกถอนการใชส้ทิธิไดเ้วน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบรษัิท 
 

1.2.15 เมื่อพ้นกําหนดวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ายแลว้ แต่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิยังมิไดป้ฏิบัติตามเง่ือนไขของ          

การใชส้ทิธิท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้นใหถื้อวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใชส้ทิธิ และ

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใชส้ทิธิไม่ไดอี้กเมื่อพน้กาํหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย และไม่มีสิทธิเรยีกรอ้งใดๆ 

จากบรษัิท 
 

1.2.16  บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุชาํระแลว้ของบริษัทตอ่กระทรวงพาณิชยต์ามจาํนวนหุน้สามญั 

ท่ีออกใหม่สาํหรบัการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 วนันบัจากวนัใชส้ิทธิในแต่ละครัง้  นอกจากนีบ้ริษัท  

จะดาํเนินการใหน้ายทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดใ้ชส้ิทธินัน้เขา้เป็น

ผูถ้ือหุน้สามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้ตามจาํนวนหุน้สามญัที่คาํนวณไดจ้ากการใชส้ิทธิ        

ในครัง้นัน้  ทัง้นี ้บริษัทจะดาํเนินการยื่นคาํขอใหร้บัหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใชส้ิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่                  

วนักาํหนดการใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้  
 

1.2.17  ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ีสาํรองไวเ้พ่ือรองรบัการใชส้ิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดาํเนินการชดใชค้่าเสียหายท่ี

เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใชส้ิทธิได ้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใชค้่าเสียหาย

ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) ซึ่งมีสญัชาติต่างดา้ว ท่ีไม่สามารถใชส้ิทธิ

ไดเ้น่ืองจากการถกูจาํกดัสิทธิตามสดัสว่นการถือหุน้ของคนตา่งดา้วท่ีระบใุนขอ้บงัคบัของบริษัท  ซึ่งขอ้บงัคบั

ของบรษัิทกาํหนดวา่ สดัสว่นการถือหุน้ของคนตา่งดา้วจะตอ้งไมเ่กินกวา่รอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ย

ไดท้ัง้หมดของบรษัิทถึงแมว้า่จะมีหุน้สามญัเพียงพอก็ตาม  
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1.2.18  ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรอืบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัท  หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท

มอบหมาย เป็นผูม้ีอาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสาํคญัแสดงสทิธิ

โดยรวมถึงการจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ การกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจัดสรรใบสาํคญั   

แสดงสิทธิ การเขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ ดาํเนินการต่างๆ    

อนัจาํเป็น และสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ดงักลา่ว เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนดาํเนินการ

ขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

 

2. การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิในวันกาํหนดการใชส้ิทธิ          

แต่ละครัง้ และปฏิบตัิถกูตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้และบริษัทไมส่ามารถจดัใหม้ีหุน้สามญัเพ่ือรองรบัการใชส้ทิธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิไดอ้ยา่งครบถว้น  ยกเวน้ กรณีตามท่ีระบไุวใ้นขอ้จาํกดัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิและขอ้จาํกดัการใชส้ทิธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิตามขอ้ 9 โดยคา่เสยีหายท่ีบรษัิทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิขา้งตน้ สามารถคาํนวณไดด้งันี ้ 
 

ค่าเสียหายต่อใบสาํคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP - EP)  
   

โดยท่ี B   คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีไมส่ามารถจดัใหม้ีและ/หรอืเพ่ิมขึน้ไดต้ามอตัราการใชส้ทิธิท่ีเปลีย่นแปลงเพ่ิมขึน้ตอ่  

   1 หนว่ย  

 MP คือ  ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท เท่ากับ มูลค่าการซือ้ขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด  

   หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยร์ะหว่างระยะเวลา 15 วนั 

   ทาํการติดตอ่กนัก่อนวนัใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ 

 EP  คือ  ราคาการใชส้ ิทธิตามใบสําคญัแสดงส ิทธิ หร ือ  ราคาการใชส้ทิธิตามใบสําคญัแสดงส ิทธิที ่ได ้

   เปลี่ยนแปลงแลว้  
 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เน่ืองจากหุน้สามญัของบริษัทไมม่ี

การซือ้ขายระหวา่งวนัท่ีใชค้าํนวณ บรษัิทจะดาํเนินการกาํหนดราคายตุิธรรมเพ่ือใชใ้นการคาํนวณแทน  
 

การชดใชค้่าเสียหาย บริษัทจะชาํระใหเ้ป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจดัสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียน

ภายใน 30 วนั นบัจากวนัใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ โดยไมม่ีดอกเบีย้  
 

อนึ่ง ในกรณีท่ีผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีมีสัญชาติต่างดา้วใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็น          

หุน้สามญัแต่ไม่สามารถดาํเนินการได ้เน่ืองจากอตัราสว่นการถือหุน้ของชาวต่างดา้วในขณะนัน้เกินกวา่จาํนวนท่ีระบไุว้

ในขอ้บังคับบริษัท  ในกรณีเช่นนี ้บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือดาํเนินการอ่ืนใดให้แก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ         

ชาวต่างดา้วดงักลา่ว และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาวตา่งดา้วไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหาย และ/หรือเรียกรอ้งใหบ้รษัิท

ชดใชใ้ดๆ ทัง้สิน้  อยา่งไรก็ดี ใบสาํคญัแสดงสทิธิยงัมีผลใชต้อ่ไปจนถึงวนัสิน้สดุการใชส้ทิธิ หาก ณ วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาวต่างดา้วยงัไม่สามารถใชส้ิทธิได ้ เน่ืองจากอตัราสว่นการถือหุน้ของชาวต่างดา้วในขณะนัน้

เกินกว่าจาํนวนท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษัท ใหถื้อว่าใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใชส้ิทธิ โดยผูถื้อ
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีสญัชาติตา่งดา้วดงักลา่ว ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งคา่เสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดาํเนินการ

ชดใชค้า่เสยีหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้  
 

 

3.  เงือ่นไขการปรับสิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

บริษัทจะดาํเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัราการใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน ตลอดอายุของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  เมื่อเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งดงัต่อไปนี ้เพ่ือรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สทิธิไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดิม  
 

3.1 เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน้            

ซึ่งการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัท่ีมลูค่าท่ีตราไวม้ีผลบงัคบัใชต้ามท่ี

ประกาศผา่นระบบเผยแพรข่อ้มลูสือ่อิเลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

 3.1.1  ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้ 

  Price 1 = Price 0 x Par 1  

       Par 0  
 

 3.1.2  อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้ 

Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0  

     Par 1  

โดยท่ี  Price 1  คือ  ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

  Price 0 คือ  ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  

  Ratio 1  คือ  อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

  Ratio 0 คือ  อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  

  Par 1  คือ  มลูคา่ท่ีตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปลีย่นแปลง  

  Par 0  คือ  มลูคา่ท่ีตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปลีย่นแปลง  
 

3.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุน้สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบคุคลในวงจาํกดั ในราคา

สทุธิตอ่หุน้ของหุน้สามญัท่ีคาํนวณไดต้ํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท” การเปลีย่นแปลงราคา         

การใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญั      

ท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XR) สาํหรบักรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิม และ/หรอืวนัแรก

ของการเสนอขายหุน้สามญัออกใหมแ่กป่ระชาชนทั่วไป และ/หรอืบคุคลในวงจาํกดั ตามแตก่รณี 

 ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เน่ืองจากหุน้สามญัของบริษัทไม่มี        

การซือ้ขายระหวา่งวนัท่ีใชค้าํนวณ บรษัิทจะดาํเนินการกาํหนดราคายตุิธรรมเพ่ือใชใ้นการคาํนวณแทน  
 

อนึ่ง ในกรณีท่ีเมื่อมีการเสนอขายหุน้สามญัพรอ้มกนัมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซือ้

ดว้ยกนั ใหน้าํราคาเสนอขายทกุราคา และจาํนวนหุน้ท่ีออกใหม่ทัง้หมดมาคาํนวณราคาสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม ่

แตใ่นกรณีท่ีการเสนอขายพรอ้มกนัดงักลา่ว ไมอ่ยูภ่ายในเง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้าํจาํนวนหุน้และราคาเสนอขาย

ท่ีตํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท” มาคาํนวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้  
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“ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท” เทา่กบั มลูคา่การซือ้ขายหุน้สามญัของบรษัิททัง้หมดหารดว้ยจาํนวน

หุน้สามญัของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นระหวา่งระยะเวลา 15 วนัทาํการ  (วนัท่ีเปิดทาํการ

ซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ ตดิตอ่กนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ 
 

“ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทจะไดร้บัจากการเสนอขาย        

หุน้สามญั หกัดว้ยคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดจากการออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถา้มี) หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหมท่ัง้หมด  
 

“วนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ” คือ วนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรก      

ท่ีตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XR) สาํหรบักรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนัแรกของ 

การเสนอขายหุน้สามญัออกใหมแ่ก่ประชาชนทั่วไปและ/หรอืบคุคลในวงจาํกดั (แลว้แตก่รณี)  
 

3.2.1  ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้ 

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

         MP x (A + B)  
 

 3.2.2  อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้ 

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

        (A x MP) + BX  
 

โดยท่ี  Price 1  คือ  ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

Price 0  คือ  ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1  คือ  อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

Ratio 0  คือ  อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  

MP   คือ  ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท  

A    คือ  จํานวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน         

ผูถื้อหุน้เพ่ือการจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม ่สาํหรบักรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหก้บั

ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่         

แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรอืบคุคลในวงจาํกดั (แลว้แตก่รณี)  

B   คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่จากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือเสนอ

ขายตอ่ประชาชนทั่วไปและ/หรอืบคุคลในวงจาํกดั (แลว้แตก่รณี)  

BX   คือ  จาํนวนเงินท่ีจะไดร้บัทัง้สิน้หลงัหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ของหุน้สามัญท่ีออกนั้น        

ทัง้การเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปและ/

หรอืบคุคลในวงจาํกดั (แลว้แตก่รณี)  
 

3.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ

บคุคลในวงจาํกดั โดยท่ีหลกัทรพัยน์ัน้มีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัได ้หรือ ใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญั 

(เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ) โดยท่ีราคาสุทธิต่อหุน้ของหุ้นสามัญท่ีจะออกใหม่          

เพ่ือรองรบัสทิธิดงักลา่ว ตํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท”  
 



  

15 / 26 

  การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไมไ่ด้

รบัสทิธิในการจองซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ดๆ ขา้งตน้ สาํหรบักรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอืวนัแรกของ

การเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ดๆ ขา้งตน้ แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรอืบคุคลในวงจาํกดั (แลว้แตก่รณี)  
 

“ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบัสิทธิ” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินท่ีบริษัทจะไดร้บัจากการ

ขายหลกัทรพัยที์่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญั หรือใหส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญั หกัดว้ย

คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากการออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถา้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บัจากการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้

สามญั หรือใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญันัน้ หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธินัน้  
 

 “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัท” หมายถึง มลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัของบริษัททัง้หมด หารดว้ย

จาํนวนหุน้สามัญของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นระหว่างระยะเวลา 15 วันทาํการ          

(วนัท่ีเปิดทาํการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ  
 

“วนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ดๆ 

ท่ีใหส้ิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญั หรือใหส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญักรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่   

ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issues) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีใหส้ิทธิท่ีจะแปลง

สภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญั หรือ ใหส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญั สาํหรบักรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน

ทั่วไป และ/ หรอืกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (แลว้แตก่รณี) 
 

3.3.1 ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้ 

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

MP x (A + B)  
 

3.3.2 อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้ 

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

(A x MP) + BX  
 

โดยท่ี  Price 1  คือ ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

Price 0  คือ  ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  

Ratio 1  คือ  อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

Ratio 0  คือ  อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  

MP  คือ  ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท  

A   คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รยีกชาํระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผูถื้อ

หุน้เพ่ือการจองซือ้หลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้

สามญั หรือใหส้ิทธิซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของ

การเสนอขายหลักทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้

สามญั หรอืใหส้ทิธิซือ้หุน้สามญัไดแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรอืบคุคลในวงจาํกดั 

(แลว้แตก่รณี) 
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B   คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรบัการใชส้ิทธิของหลกัทรพัยใ์ดๆ ท่ีใหส้ิทธิท่ี

จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญั หรือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัตามท่ี

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ

บคุคลในวงจาํกดั (แลว้แตก่รณี)  

BX  คือ  จาํนวนเงินท่ีจะไดร้บัทัง้สิน้หลงัหกัค่าใชจ้่ายจากการออกหลกัทรพัยใ์ดๆ ท่ีมีสทิธิ

ท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัได ้หรือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญ

สาํหรบัการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/

หรือบุคคลในวงจาํกัด รวมกับเงินท่ีจะไดร้บัจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือ

เปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั  
 

3.4 เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคา            

การใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรบัหุน้ปันผล (วนัแรกท่ีตลาด

หลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมาย XD)  
 

3.4.1 ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้ 

Price 1 = Price 0 x A  

  A+B 
 

 

3.4.2 อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้ 

Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B]  

A  
 

โดยท่ี  Price 1  คือ  ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

Price 0  คือ  ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  

Ratio 1  คือ  อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

Ratio 0  คือ  อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  

A  คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รยีกชาํระเตม็มลูคา่แลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้

เพ่ือสทิธิในการรบัหุน้ปันผล  

B  คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สามญัปันผล  
 

3.5 เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัรารอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบรษัิท สาํหรบัการ

ดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ไม่ว่าจะจ่ายจากผลการดาํเนินงานหรือกาํไรสะสม การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ิทธิ

และอตัราการใชส้ิทธิ จะมีผลบงัคบัใชท้นัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สามญัไม่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลนัน้ (วนัแรกท่ีตลาด

หลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมาย XD)  

 

ทัง้นี ้การคาํนวณอตัรารอ้ยละของเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ใหค้าํนวณโดยนาํเงินปันผลท่ีจ่ายออกจรงิจาก     

ผลการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีในแต่ละปีดงักล่าว รวมทัง้เงินปันผลระหว่างกาล หารดว้ยกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษี    

เงินไดข้องผลการดาํเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้  
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ทั้งนี ้ การจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมตามงบการเงินรวมของบริษัทของแต่ละ                 

รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ จะไมค่าํนงึวา่เวลาท่ีมีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วออกจรงิ จะเกิดขึน้ในหรอืภายหลงัสิน้รอบระยะเวลา

บญัชีนัน้ๆ  

 

 3.5.1 ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 

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

          MP  
 

 3.5.2 อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 

Ratio 1 = Ratio 0 x MP  

         MP - (D - R)  

 
 

โดยท่ี  Price 1  คือ  ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

Price 0  คือ ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  

Ratio 1  คือ  อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

Ratio 0  คือ  อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP  คือ  ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท  

D  คือ  เงินปันผลตอ่หุน้ท่ีจ่ายจรงิแกผู่ถื้อหุน้  

R  คือ เงินปันผลตอ่หุน้ท่ีคาํนวณจากอตัรารอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินรวม

ของบริษัท สาํหรบัการดาํเนินงานในระยะเวลาบัญชีใดๆ หารดว้ยจาํนวนหุน้

ทัง้หมดท่ีมสีทิธิไดร้บัเงินปันผล  
 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซือ้ขายหุน้สามญัของบริษัททัง้หมด หารดว้ย

จํานวนหุ้นสามัญของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทาํการ        

(วนัท่ีเปิดทาํการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ 
 

“วนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัย์

ขึน้เครือ่งหมาย XD)  
 

3.6  ในกรณีท่ีมีเหตกุารณใ์ดๆ ท่ีทาํใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใดๆ ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไดร้บัเมื่อมีการใชส้ิทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดอ้ยไปกวา่เดมิ โดยท่ีเหตกุารณใ์ดๆ นัน้ไมไ่ดก้าํหนดอยูใ่นขอ้ 3.1 ถึงขอ้ 3.5 ใหบ้รษัิทเป็นผูม้ีดลุพินิจ

พิจารณา และถือเป็นท่ีสดุ โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไม่โตแ้ยง้ หรอืเรยีกรอ้งใดๆ ทัง้สิน้ และจะแจง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรพัย ์ทราบภายใน 15 วนัหลงัจากวนัท่ีผลการพิจารณาเป็นท่ีสดุ  ทัง้นี ้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิไมอ่าจโตแ้ยง้

คดัคา้นหรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ไดจ้ากผลการพิจารณานัน้  
 

3.7  การคาํนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิตาม ขอ้ 3.1 ถึง ขอ้ 3.6 เป็นอิสระต่อกนั 

สาํหรบัในกรณีท่ีเหตกุารณต์่างๆ จะเกิดขึน้พรอ้มกนัใหค้าํนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลาํดบัดงันี ้คือ ขอ้ 3.1, 3.5, 3.4, 3.2, 

3.3, 3.6 (ตามลาํดับ) โดยในแต่ละลาํดบัครัง้ท่ีคาํนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม              

4 ตาํแหนง่ บรษัิทจะดาํเนินการแจง้ผลการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิตามขอ้ 3.1 ถึงขอ้ 3.6 โดยบอก
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ถึงรายละเอียดวิธีการคาํนวณและเหตุผลท่ีตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใหผู้ถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบ

เผยแพรข่อ้มลูสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์ในวนัท่ีหรือก่อนวนัท่ีมีเหตกุารณเ์กิดขึน้ หรือภายใน 9.00 น. ของวนัท่ี

อตัราและราคาใชส้ทิธิผลบงัคบัใช ้ 
 

3.8  บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสาํคญัแสดงสิทธิและจะไม่แกไ้ขเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิ          

เวน้แตจ่ะมีการปรบัสทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ  
 

3.9  บริษัทอาจทาํการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตรา         

การใชส้ทิธิก็ได ้ 

 การคาํนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและ/หรืออตัราการใชส้ิทธิจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทาํใหร้าคา

การใช้สิทธิใหม่สูงขึน้ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ และจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการ

เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง) คูณกับจาํนวนหุน้สามญั (โดยจาํนวนหุน้สามญัคาํนวณไดจ้ากอตัราการใชส้ิทธิใหม่ 

(ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง) คณูกบัจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิ เมื่อคาํนวณไดจ้าํนวนหุน้ออกมาเป็น

เศษหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) ส่วนในกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิดงักล่าวมีผลทาํใหร้าคาการใชส้ิทธิใหม่       

มีราคาซึง่ต ํ่ากวา่มลูคา่ท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบรษัิท ใหใ้ชม้ลูคา่ท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบรษัิทเป็นราคาการใชส้ทิธิใหม ่

ยกเวน้ แตบ่รษัิทจะมีผลประกอบการขาดทนุสะสม ในสว่นอตัราการใชส้ทิธิใหม ่ใหใ้ชว้ิธีการคาํนวน ตาม ขอ้ 3.1 ถึง ขอ้ 3.6  

 

4.  สถานภาพของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่อยูร่ะหว่างวันที่ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิแสดงความจาํนงการใช้สิทธิ  

ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิและวันก่อนวันท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับ            

จดทะเบียนเพ่ิมทนุชาํระแลว้ อนัเน่ืองมาจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัใบสาํคญั

แสดงสทิธิท่ียงัไมไ่ดถ้กูใชส้ทิธิและสถานภาพดงักลา่ว จะสิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพ่ิมทนุชาํระแลว้

อนัเน่ืองมาจากการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
 

ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรบัราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใชส้ิทธิในช่วงท่ีบริษัทยงัไม่ไดน้าํหุน้สามญัเพ่ิมทุน       

ท่ีเกิดขึน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดท้าํการ        

ใชส้ิทธิแลว้จะไดร้บัการปรบัสิทธิยอ้นหลงั  โดยบริษัทจะดาํเนินการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่เพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสดุตามจาํนวนท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดร้บั หากราคาการใชส้ิทธิและ/หรืออตัราการใชส้ิทธิ 

(แลว้แต่กรณี) ท่ีไดป้รบัใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช ้ อย่างไรก็ตาม ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจไดร้บัหุน้สามญัส่วนเพ่ิมชา้กว่า        

หุน้สามญัท่ีไดร้บัก่อนหนา้นีแ้ลว้  ทัง้นี ้ไมเ่กิน  45  วนันบัจากวนัท่ีมีการปรบัสทิธิ  

 

5.  สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

สิทธิของหุน้สามญัท่ีออกตามการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุน้สามญั

เดิมของบรษัิทท่ีออกไปก่อนหนา้นี ้ ซึง่รวมทัง้สทิธิในการรบัเงินปันผลหรอืผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีบรษัิทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  ทัง้นี ้ นบัแต่

วันท่ีกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ และนายทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทไดจ้ดแจ้งช่ือผูถื้อใบสาํคัญ              

แสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท  หากบริษัทได้ประกาศวันกาํหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือ

ผลประโยชนอ่ื์นใดแก่ผูถื้อหุน้ ก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพ่ิมทนุชาํระแลว้ และนายทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท

ไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่วจะ

ไมม่ีสทิธิไดร้บัเงินปันผลหรอืผลประโยชนอ่ื์นนัน้  
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6.  รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

 6.1 ลกัษณะสาํคญัของหุน้  

 จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 31,499,528 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 5.10 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท (หากนบัรวม PRG-W1 คิดเป็น

รอ้ยละ 5.16 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท) มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00  บาท ราคาการใชส้ิทธิ 5.00 บาท

ตอ่หุน้  เวน้แตจ่ะมีการปรบัราคาใชส้ทิธิ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ  
 

6.2 ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ทิธิ  

เน่ืองจากหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ดังนั้น หุ้นสามัญท่ีออกใหม่

เน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิจะสามารถเขา้ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดภ้ายหลงัจากท่ีบริษัท

ดาํเนินการ จดทะเบียนหุน้สามญัใหมด่งักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้  โดยบริษัทจะดาํเนินการยื่นขออนญุาตนาํหุน้สามญั  

ท่ีออกใหมจ่ากการใชส้ทิธิซือ้หุน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเร็ว 

แต่ไม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัใชส้ิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพ่ือใหหุ้น้สามญัดงักล่าวสามารถทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้

เช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบรษัิท 
 

6.3 การดาํเนินการหากมีหุน้สามญัท่ีเหลอืจากการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ในกรณีท่ีบริษัทมีหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นีเ้หลือจาก

การใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยบรษัิทจะนาํเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทและท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาตอ่ไปตามลาํดบั 
 

7.  การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ 

 ในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดง

สทิธิท่ีใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัสามารถเลอืกใหบ้รษัิทดาํเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 

7.1 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญัโดยใหอ้อกใบหุน้ในนาม

ของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพยจ์ะส่งมอบใบหุ้นตามจาํนวนท่ีใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ         

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับจากวัน             

ครบกาํหนดการใชส้ิทธิแต่ละครัง้ในกรณีนีผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัจะไม่สามารถขายหุน้สามัญ              

ท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอาจจะไดร้บัภายหลงัจากท่ีหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใช้

สทิธิไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์
 

7.2 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้ไมป่ระสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั แตป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิาร

ของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยโ์ดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝากหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ทิธิไวใ้นบญัชีของบริษัท

หลักทรัพย  ์ซึ่งผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนีศู้นย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาํเนินการนาํ                 

หุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิฝากไวก้บั "บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก" และศนูยร์บัฝาก

หลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชีจาํนวนหุน้สามญัท่ีบรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหุน้สามญัอยู ่และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้อง

ซือ้ท่ีไดร้บัการจดัสรรภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัครบกาํหนดการใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ในขณะเดียวกนับรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ก็

จะบนัทกึยอดบญัชีจาํนวนหุน้สามญัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้ฝากไวใ้นกรณีนี ้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ท่ีไดร้บัการจัดสรรหุน้สามญัจะสามารถขายหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรพัย์

อนญุาตใหหุ้น้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ทิธิทาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์
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ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเลือกใหบ้รษัิทดาํเนินการตามขอ้นีช่ื้อของผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีไดร้บัการจัดสรรหุน้จะตอ้งตรงกับช่ือเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะ          

ฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชีหลกัทรพัยด์งักลา่วมิฉะนัน้แลว้บรษัิทขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สทิธิท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้ตามขอ้ 7.1 แทนโดยช่ือท่ีปรากฎบนใบหุน้ จะเป็นช่ือของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิเทา่นัน้ 
 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชส้ิทธิในการจองซือ้จะตอ้งระบุรหสับริษัทหลกัทรพัยท่ี์ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมี

บัญชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่และเลขท่ีบัญชีซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์ประสงคจ์ะใหโ้อนหุน้ท่ีไดร้บัการจัดสรรเขา้บัญชีดังกล่าว         

ใหถ้กูตอ้งหากระบรุหสับรษัิทหลกัทรพัยห์รอืเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้งจะทาํใหไ้ม่สามารถโอนหุน้เขา้บญัชีซือ้ขาย

หลกัทรพัยน์ัน้ไดซ้ึง่บรษัิทจะไมร่บัผิดชอบตอ่การสญูหายของหุน้ หรอืความลา่ชา้ในการติดตามหุน้คืน 
 

7.3 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีไดร้บัการจัดสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใช้บริการ           

ของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิประสงคท่ี์จะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์

สมาชิกเลขท่ี 600 ในกรณีนี ้บริษัทจะดาํเนินการนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิฝากไวก้ับศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และ         

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชีจาํนวนหุน้สามญั ตามจาํนวนท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชี

ผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดร้บัการจัดสรรหุน้ภายใน          

7 วนัทาํการ นบัจากวนัครบกาํหนดการใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ เมื่อผูท่ี้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ตอ้งการขายหุน้ ผูท่ี้ไดร้บัการจดัสรรหุน้

ตอ้งถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรพัยท์ั่วไป  ซึ่งอาจจะมีคา่ธรรมเนียมในการดาํเนิน

ตามท่ีศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และ/หรือ บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ๆ กาํหนด  ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผูท่ี้ไดร้บัการจดัสรรหุน้จะสามารถ

ขายหุน้ท่ีไดร้บัการจัดสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้ของบริษัททาํการซือ้ขายไดใ้นตลาด

หลกัทรพัย ์และผูท่ี้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ไดด้าํเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแลว้ 
 

8.  การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

8.1 การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีไมไ่ดฝ้ากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้ 

(ก) แบบการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้ร ับโอน การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์            

เมื่อผูโ้อนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นผูท่ี้สมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจา้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน         

ที่จะทาํการโอน หรือ ผูร้บัโอนคนสดุทา้ย โดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเนื่องครบถว้นจากผูที้่ปรากฏชื่อดงักลา่ว 

(แลว้แต่กรณี) และไดส้่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนใหไ้วด้ว้ย  
 

1) ผลการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิระหวา่งผูร้บัโอนกบับรษัิท  

การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิได้รับ             

คาํขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ พรอ้มทัง้ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีผูร้บัโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ไดล้งลายมือช่ือเป็นผูร้บัโอนในดา้นหลงัของใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ครบถว้นแลว้  
 

2) ผลของการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิระหวา่งผูร้บัโอนกบับคุคลภายนอก  

การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกไดก็้ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิ                 

ไดล้งทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะตอ้งกระทาํ ณ สาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียนใบสาํคญั

แสดงสิทธิในวนัและเวลาทาํการของนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งทาํตามแบบและวิธีการท่ีนายทะเบียน
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ใบสาํคญัแสดงสทิธิกาํหนด โดยนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิมีสิทธิปฏิเสธไมร่บัคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดง

สิทธิ หากนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยผูข้อลงทะเบียน

จะตอ้งส่งมอบใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 8.1(ก) พรอ้มทัง้หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ียืนยัน         

ถึงความถกูตอ้งและความสมบรูณข์องการโอนและการรบัโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามท่ีนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ

กาํหนดใหแ้ก่นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิดว้ย  
 

 8.2 การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ 

    สาํหรับการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของศูนย์                     

รบัฝากหลกัทรพัย ์ 
 

9.  ข้อจาํกัดในการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ และข้อจาํกัดการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

 9.1 ขอ้จาํกดัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

บรษัิทไมม่ีขอ้จาํกดัในการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท เวน้แตก่ารโอนเกิดขึน้

ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ เพ่ือพกัการโอนหรือใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัใชส้ิทธิครัง้

สดุทา้ย และตลาดหลกัทรพัยจ์ะทาํการขึน้เครือ่งหมาย SP (หา้มการซือ้ขาย) ลว่งหนา้ 2 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 

(ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้ลื่อนวนัปิด

สมดุทะเบียนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้)  
 

 9.2 ขอ้จาํกดัการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิของบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย 
 

9.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุน้สามัญใหแ้ก่ผูใ้ช้สิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย ซึ่งไดด้าํเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้      

สทิธิจนทาํใหส้ดัสว่นการถือหุน้ของบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยมีจาํนวนเกินกว่ารอ้ยละ 49 ของจาํนวน

หุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมดของบรษัิท ตามท่ีระบใุนขอ้บงัคบัของบรษัิท หรอืตามสดัสว่นท่ีอาจมีการแกไ้ข

ในขอ้บงัคบัของบรษัิทในอนาคต  
 

9.2.2  ในกรณีท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีการใชส้ิทธิ ณ วนัใชส้ิทธิมีจาํนวน

มากกว่าจาํนวนหุน้สามญัท่ีอนญุาตใหซ้ือ้ไดโ้ดยไม่ขดัตอ่ขอ้จาํกดั เรื่องสดัสว่นการถือหุน้ของบคุคล      

ท่ีมิใช่สญัชาติไทย บริษัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิ จะดาํเนินการใชส้ิทธิตาม

ใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย ตามลาํดบัการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิท่ีครบถว้นสมบรูณ ์ 
 

9.2.3  หากขอ้จาํกัดในเรื่องสดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยดงักล่าวมีผลทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยท่ีไดด้าํเนินการใชส้ิทธิตามวิธีการใชส้ทิธิ

ไม่สามารถใชส้ิทธิไดต้ามจาํนวนท่ีระบใุนแบบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั ไม่ว่าทัง้หมด

หรือบางส่วน บริษัทจะดาํเนินการคืนใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิ และเงิน        

ท่ีเหลือตามราคาใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิในสว่นท่ีไม่สามารถ  

ใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่

สญัชาติไทยดงักลา่วทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใชส้ทิธิในครัง้นัน้ๆ  
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9.2.4  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยจะไมไ่ดร้บัการชดเชยไม่ว่า

รูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจํากัด                

เรือ่งสดัสว่นการถือหุน้ของบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท  
 

9.2.5  ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยไมส่ามารถใชส้ทิธิ

ซือ้หุ้นสามัญอันเน่ืองมาจากข้อจาํกัดตามท่ีกล่าวในข้อ 9.2.1 ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าว        

จะยังคงสามารถท่ีจะดาํเนินการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิในส่วนท่ียังไม่สามารถใช้สิทธิได ้        

โดยใหด้าํเนินการใชส้ิทธิตามวิธีการใช้สิทธิในระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิในครัง้          

ตอ่ๆ ไป จนถึงวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ตราบเท่าท่ีการดาํเนินการดงักลา่วไม่มีผลทาํใหข้ดัต่อขอ้จาํกัด

การโอนหุน้ของบรษัิท ทัง้นี ้ในกรณี ณ วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยยงัไม่สามารถใชส้ิทธิได ้เน่ืองจากอตัราสว่นการถือหุน้ของคนท่ี

มิใช่สญัชาติไทยในขณะนัน้เกินกว่าจาํนวนท่ีระบุไวใ้นขอ้จาํกดัการโอนหุน้สามญั ใหถื้อว่าใบสาํคญั

แสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิ

เรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ตอ่บรษัิท และบรษัิทจะไมด่าํเนินการชดใชค้า่เสยีหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

ทัง้นี ้ในการเสนอขายหรอืจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และยงัคงมีความเสีย่งท่ีอาจทาํใหบ้ริษัท 

มีหนา้ท่ีตามกฎหมายตา่งประเทศ ดงันัน้ เพ่ือเป็นการบรหิารความเสี่ยงในเรื่องดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใชด้ลุยพินิจ

พิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร ์ประเทศ

องักฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศอินเดีย ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเวียดนาม และประเทศ

อ่ืนใด ตามท่ีบรษัิทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรอืจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วทาํให ้หรอือาจเป็นผลให ้ 

(ก) เป็นการกระทาํท่ีขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือระเบียบขอ้บงัคบัใดๆ ของประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ และ/หรือ 

ขอ้บงัคบัของบรษัิท หรอื 

(ข) บริษัท มีภาระหรือหนา้ท่ีตอ้งปฏิบัติหรือตอ้งดาํเนินการใดๆ เพ่ิมเติมเกินสมควร นอกเหนือจากท่ีตอ้งดาํเนินการ         

ตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย หรอื  

(ค) บรษัิท มีภาระค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้ และ/หรือ มีความเสี่ยงในดา้นตา่งๆ เกินสมควรเมื่อ เปรียบเทียบกบัประโยชนท่ี์บรษัิท 

จะไดร้บัหากมีการเสนอขายหรอืจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ PRG-W2 ดงักลา่ว รวมถึงการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง หรอื   

(ง) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีบริษัท กาํหนดสาํหรบัการเสนอขายหรือจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ    

PRG-W2 ดงักลา่ว  

ทัง้นี ้องคป์ระกอบท่ีบรษัิท ใชป้ระกอบการพิจารณาไมเ่สนอขายหรอืไมจ่ดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ PRG-W2 ดงักลา่ว รวมถงึ

แต่ไม่จาํกดัเพียงภาระหนา้ท่ีเพ่ิมเติมของบริษัท ตามกฎหมายตา่งประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบขอ้กฎหมาย และ/หรือการ

ปฏิบตัิตามหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้ของบริษัท ในการตรวจสอบขอคาํปรึกษาและขอ้แนะนาํตาม

กฎหมายต่างประเทศและ การปฏิบัติตามหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัท ในดา้นต่างๆ          

เมื่อเปรยีบเทียบกบัประโยชนท่ี์บรษัิทจะไดร้บัหากมีการเสนอขายหรอืการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ PRG-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ของบริษัท  นอกจากนี ้บริษัทอาจเสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีมีสิทธิไดร้บั

การเสนอขายหรือจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได ้ภายใตแ้นวทางปฏิบตัิสากล หรือ

ขอ้ยกเวน้ท่ีมีอยูภ่ายใตก้ฎหมายตา่งประเทศ  ท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูแ่ละสามารถดาํเนินการไดใ้นเวลานัน้  
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ในการนี ้บรษัิท มีสทิธิท่ีจะไมเ่สนอขาย หรอืไมจ่ดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ PRG-W2 ของบรษัิท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท ซึง่มี

ท่ีอยู่ในการจดัสง่เอกสารนอกประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัท มีสิทธิท่ีจะใชด้ลุยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ตามความเหมาะสม เมื่อคาํนึงถึงองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการพิจารณาตามท่ีกลา่วไวข้า้งตน้  ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่าํกดัเพียงการกาํหนด

รายช่ือประเทศท่ีไม่ถกูจาํกดัสิทธิ และ/หรือ รายช่ือประเทศท่ีถกูจาํกดัสิทธิ  เพ่ือใหก้ารเสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

PRG-W2 ประสบความสาํเร็จ โดยบริษัท อาจแจง้ขอ้กาํหนด และ/หรือ เง่ือนไขเพ่ิมเติมในการเสนอขายหรือจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสทิธิ PRG-W2 ดงักลา่วใหท้ราบตอ่ไป (หากมี) 

 ในการนีใ้หค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ

กรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบรษัิทมอบหมาย เป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการ  

 (ก) กาํหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อันจาํเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการการเสนอขายหรือจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ PRG-W2  

 (ข) ดาํเนินการและลงนามในเอกสารคาํขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

PRG-W2 ซึง่รวมถึงการติดตอ่และการยื่นคาํขออนญุาต คาํขอผอ่นผนั เอกสาร และหลกัฐานดงักลา่ว ตอ่หนว่ยงานราชการ หรอื

หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหรอืจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ PRG-W2 และการนาํใบสาํคญัแสดงสทิธิ PRG-W2 รวมถงึ

หุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเกิดขึน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PRG-W2 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 (ค) มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ตามท่ีจาํเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ          

PRG-W2 ในครัง้นี ้  

 

10. ข้อจาํกัดการโอนหุ้นสามัญ  

 หุน้ของบรษัิทโอนไดอ้ยา่งเสรโีดยไมม่ีขอ้จาํกดั เวน้แตก่ารโอนหุน้นัน้เป็นเหตใุหม้ีคนตา่งดา้วถือหุน้อยูใ่นบรษัิทเกินกว่า 

รอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท การโอนหุน้รายใดท่ีจะทาํใหอ้ตัราสว่นการถือหุน้ของคนต่างดา้ว              

ในบรษัิทเกินอตัราสว่นขา้งตน้ บรษัิทมีสทิธิท่ีจะปฏิเสธไมร่บัจดทะเบียนการโอนหุน้รายนัน้ได ้ 
 

11. ที่มาของการกาํหนดราคาหลักทรัพยท์ี่เสนอขาย  

 ไม่มีการกําหนดราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ เ น่ืองจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นการออก                  

โดยไม่คิดมลูค่า  อย่างไรก็ดี บริษัทไดพิ้จารณาถึงราคาการใชส้ิทธิครัง้นี ้ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินของบริษัท         

ในอนาคต  

 

12. การประชุมผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

 12.1 บริษัทตอ้งเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหากมีเหตกุารณส์าํคญัท่ีอาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิอย่างเป็นนยัสาํคญั หรือ ต่อความสามารถของบริษัทในการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามขอ้กาํหนดสิทธิ  รวมทัง้              

มีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิ หรือ เมื่อผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 25 ราย  ซึ่งถือใบสาํคญัแสดงสิทธิรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม ของจาํนวนหน่วยของ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ ท่ียังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าช่ือทําหนังสือขอให้บริษัทดําเนินการเร ียกประชุม                  

ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้ โดยบริษัทจะตอ้งเรียกประชุมผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 30 วนันบัแต่เมื่อมีเหตุการณ์

สาํคญั หรือ นบัแต่วนัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว มีคาํขอเป็นหนงัสือใหบ้ริษัทเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะทาํการปิดสมดุทะเบียนเพ่ือกาํหนดสิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดง
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สิทธิ ในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุดงักลา่วเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่  21  วนัก่อนการประชมุ      

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิแตล่ะครัง้  
 

 12.2 ในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียังมิได ้        

ใชส้ทิธิหรอืบรษัิทเป็นผูด้าํเนินการเรยีกประชมุ ใหบ้รษัิทจดัทาํหนงัสอืนดัประชมุ ระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ผูท่ี้ขอใหเ้รยีกประชุม

และเรือ่งท่ีจะพิจารณาในท่ีประชมุ และจดัสง่ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ียงัมิไดใ้ชส้ทิธิหรอืใชส้ทิธิไปแลว้บางสว่นแตล่ะราย 

ตามรายช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ และแจง้ผ่านทางระบบเผยแพรส่ื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของตลาดหลกัทรพัย ์เพ่ือกาํหนดสทิธิในการเขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนการประชมุในแตล่ะครัง้ 

 

 12.3 ในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บางสว่น    

ซึ่งมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้โดยผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะตอ้งจดัทาํหนงัสือมอบฉันทะต่อประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธานท่ีประชุมมอบหมายก่อน    

เริม่การประชมุ  
 

 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ียังไม่ไดใ้ช้สิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บางส่วนในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิคนใดท่ีมีส่วนไดเ้สีย         

ในข้อพิจารณาอันใดซึ่งท่ีประชุมจะพิจารณาและลงมติห้ามมิให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนน               

ในขอ้พิจารณาขอ้นัน้  
 

 ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสียตามข้อนี ้หมายถึง ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีมีความขัดแย้ง                    

ทางผลประโยชนใ์นเรือ่งท่ีท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  
 

 12.4 ในการออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ       

ท่ีถืออยู ่โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยมีหนึง่เสยีง ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน นอกจากสทิธิท่ี

ตนมีในฐานะเป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
 

 12.5 ในการประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจัดขึน้โดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีได้                 

รบัมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้อ้งขอให้

จัดประชุม ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือกนอกเหนือไปจาก

ประธานกรรมการ หรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย โดยท่ีทัง้สองกรณีประธานท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด 

นอกจากสทิธิท่ีตนมีอยูใ่นฐานะเป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
 

 12.6 องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได  ้        

ใชส้ทิธิหรอืใชส้ทิธิไปแลว้บางสว่น และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 25 ราย ซึง่ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ

รวมกนัไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของจาํนวนหนว่ยทัง้หมดของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ียงัมิไดใ้ชส้ทิธิจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  
 

 12.7 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ 60 นาที ยงัมีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ และ/หรือ

ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมใหถื้อว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการประชุมผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสทิธินัน้เป็นการเรยีกโดยมติคณะกรรมการบรษัิท ใหน้ดัประชมุใหมภ่ายในระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั แตไ่มเ่กิน 14 วนั 

นับจากวันกาํหนดประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทดาํเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง                
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ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลกัทรพัยต์ามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบุไวใ้นขา้งตน้ ในการประชุมครัง้นี ้         

ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ กลา่วคือ มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิมาประชมุเทา่ใดถือวา่เป็นองคป์ระชมุ  ทัง้นี ้สาํหรบัใน

กรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีกประชมุจะไมม่ีการเรยีกประชมุใหม ่ 
 

 12.8 มติท่ีประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจาํนวนหนว่ยของ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ียงัมิไดใ้ชส้ทิธิขณะนัน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

12.9 มติใดๆ ซึ่งท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นัน้ ใหถื้อว่ามีผลผกูพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ทกุรายไมว่า่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้จะไดเ้ขา้รว่มประชมุหรอืไมก็่ตาม  
 

 12.10 ภายหลงับริษัทไดด้าํเนินการจดัประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะแจง้มติของท่ีประชมุผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยท์นัทีในวนัท่ีมีมติ

หรอืไมเ่กิน 9.00 น.เชา้ของวนัทาํการถดัไป 
 

 12.11 บริษัทจะดาํเนินการจดัทาํและบนัทกึรายงานการประชุมและเก็บรกัษาบนัทึกดงักลา่วไวท่ี้สาํนกังานใหญ่ของ

บริษัท รายงานประชุมท่ีไดล้งลายมือช่ือ โดยประธานในท่ีประชุมใหถื้อเป็นหลกัฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทัง้หลายท่ีได้

ประชุมกนันัน้ และจดัสง่รายงานการประชุมดงักลา่วใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ละสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน   

14 วนั นบัจากวนัประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
 

 12.12 ในการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทและท่ีปรกึษากฎหมายของ

บรษัิท มีสทิธิท่ีจะเขา้รว่มประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรอืใหค้าํอธิบายในท่ีประชมุผูถื้อใ บ สํา คั ญ

แสดงสทิธิได ้ 
 

 12.13 บรษัิทจะเป็นผูช้าํระคา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้หมด  
 

 12.14 บรษัิทจะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสทิธิตามมติท่ีประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธินบัตัง้แตว่นัท่ีประชมุเพ่ือลงมติ

และบริษัทจะแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยท์ราบ

ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้  
 

 12.15 กรณีท่ีไมส่ามารถจดัประชมุไดท้นัภายในอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ ใหถื้อวา่การดาํเนินการประชมุสิน้สดุลง

และไมไ่ดม้ีการจดัประชมุในครัง้นัน้ขึน้  
 

13. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาํหนดสิทธิ  

13.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธินอกเหนือจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบรษัิท และท่ีประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 

13.1.1 การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในประเด็นซึ่งเป็นประโยชน์

ต่อผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือไม่ทาํใหส้ิทธิประโยชนข์องผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือ

เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับประกาศ หรือคาํสั่ง ท่ีมีผลบังคับของ
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สาํนกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่มีผลใชบ้งัคบั หากไดร้บั

ความยินยอมจากผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ และไดแ้จง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบแลว้ หรอื  
 

13.1.2 การปรบัสทิธิตาม ขอ้ 3. 
 

 13.2 บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิผ่านทางระบบเผยแพร่สื่อ

อิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยโ์ดยทนัทีหลงัจากท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิ และจะตอ้งจดัสง่ขอ้กาํหนด

สทิธิท่ีแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ และสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 

15 วนันบัแตว่นัท่ีมีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนดสทิธิ 
 

 ทัง้นี ้การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะตอ้งไม่เป็นการขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 

หรือการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิ  หรืออัตราการใช้สิทธิ  ยกเวน้การปรบัสิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิท่ีระบุไวใ้น          

ขอ้ 3. และตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมตลอดทัง้ขอ้กาํหนดตามประกาศ 

ทจ. 34/2551 
 

14. ผลบังคับของข้อกาํหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ  

 ขอ้กาํหนดสิทธิฉบบันีจ้ะมีผลใชบ้งัคบันบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวันท่ีใช้สิทธิครัง้สุดทา้ย            

โดยขอ้กาํหนดสิทธินีจ้ะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ความใดๆ ในขอ้กาํหนดสิทธินีข้ดัหรือแยง้กับ

กฎหมายหรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมายกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหใ้ชข้อ้ความตามกฎหมายหรือประกาศ

ดงักลา่วบงัคบักบัใบสาํคญัแสดงสทิธิแทนขอ้ความของขอ้กาํหนดสทิธิเฉพาะในสว่นท่ีขดัแยง้กนันัน้  

 

 

 

 

ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
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