
 

 
 
 

บริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) 
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เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที5จะซื8อหุ้นสามัญของบริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) ครั8งที5 ; 

ที5จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที5ใช้สิทธิจองซื8อหุ้นสามัญเพิ5มทุนของบริษัทตามสัดส่วน 

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PHOL-W1”) 
จาํนวนไม่เกิน 40,499,996 หน่วย อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ " ปี ใบสาํคญัแสดงสิทธิ % หน่วย มีสิทธิซื(อหุ้นสามญัได ้% หุ้น 
ในราคาหุน้ละ 3.00 บาท 
 

โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทัที4ใชสิ้ทธิจองซื(อหุ้นสามญัเพิ4มทุนของบริษทัตามสัดส่วน ในอตัราส่วน % หุ้น
สามญัที4ออกใหม่ ต่อ % หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ และกาํหนดรายชื4อผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัที4มีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิที4ออกในครั( งนี(  ในวนัที4 8 กนัยายน 255; และใหร้วบรวมรายชื4อตามมาตรา ""< ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมถึงที4มีการแกไ้ขเพิ4มเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัที4 B กนัยายน 255; 

 
 

 

ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที5ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  

และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที5จะซื8อหุ้นสามัญ  

ของบริษัท ผลธัญญะจํากดั (มหาชน) ครั8งที5 ; (PHOL-W1) 

ที5จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที5ใช้สิทธิจองซื8อหุ้นสามัญเพิ5มทุนของบริษัทตามสัดส่วน 

(ฉบับแก้ไข) 

 
 
 

 



 

 "

ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที5ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที5จะซื8อหุ้นสามญั 

ของบริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) ครั8งที5 ; (PHOL-W1) 

ที5จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัเดมิของบริษัทที5ใช้สิทธิจองซื8อหุ้นสามญัเพิ5มทุนของบริษัทตามสัดส่วน 

 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที4จะซื(อหุน้สามญัของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ครั( งที4 % ที4จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั

เดิมของบริษทัที4ใชสิ้ทธิจองซื(อหุ้นสามญัเพิ4มทุนของบริษทัตามสัดส่วน (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หรือ “PHOL-W1”) ออก
โดยบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามมติที4ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั( งที4 %/"<<; เมื4อวนัที4 "; สิงหาคม "<<;    

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ตามนิยามที4ระบุดา้นล่าง) จะไดรั้บสิทธิตามที4ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ (ตาม
นิยามที4ระบุดา้นล่าง) นี(  โดยผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ตามนิยามที4ระบุดา้นล่าง) และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนั
ตามขอ้กาํหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้กาํหนดต่างๆ ในขอ้กาํหนด
สิทธิเป็นอยา่งดีแลว้ ทั(งนี(  ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิจะจดัใหมี้การเก็บรักษาสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิไว ้ณ สาํนกังานใหญ่ของ
ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ เพื4อใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลาทาํการของผู ้
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

คาํจาํกดัความ 
 
คาํและข้อความต่างๆ ที�ใช้อยู่ในข้อกาํหนดสิทธิ ให้มีความหมายดงัต่อไปนี" 
 
ขอ้กาํหนดสิทธิ หมายถึง ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที4ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที4จะซื( อหุ้นสามัญของบริษัท ผลธัญญะจํากัด 
(มหาชน) ครั( งที4  % (PHOL-W1) ที4จัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของ
บริษทัที4ใชสิ้ทธิจองซื(อหุ้นสามญัเพิ4มทุนของบริษทัตามสัดส่วน (รวมถึง
ที4มีการแกไ้ขเพิ4มเติม) 

ตลาดหลกัทรัพย ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
บริษทั หรือ  
ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

หมายถึง บริษทั ผลธญัญะจาํกดั (มหาชน) 

ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที4ออกโดยบริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั เพื4อใชแ้ทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที4จะซื(อหุ้นสามญั
ของบริษัท ผลธัญญะจํากัด (มหาชน) ครั( งที4  % (PHOL-W1) ที4จัดสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษทัที4ใชสิ้ทธิจองซื(อหุน้สามญัเพิ4มทุนของ
บริษทัตามสดัส่วน 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิที4จะซื(อหุ้นสามัญของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด 
(มหาชน) ครั( งที4 %  (PHOL-W1) ที4จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของ
บริษทัที4ใช้สิทธิจองซื(อหุ้นสามัญเพิ4มทุนของบริษทัตามสัดส่วน ซึ4 งมี
รายละเอียดตามที4ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธินี(  

ประกาศ ทจ. QR/"<<% หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที4  ทจ. QR/"<<% เรื4 อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที4จะซื(อหุ้นที4



 

 Q

ออกใหม่และหุ้นที4ออกใหม่เพื4อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที4 15 
ธนัวาคม 2551 (รวมถึงที4มีการแกไ้ขเพิ4มเติม) 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผูท้รงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิ และให้รวมถึงผูถื้อใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการแจง้ 
ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 

หมายถึง ใหมี้ความหมายตามที4ระบุไวใ้นขอ้ %."." ของขอ้กาํหนดสิทธิ 

วนัใชสิ้ทธิ หมายถึง ใหมี้ความหมายตามที4ระบุไวใ้นขอ้ %.".% ของขอ้กาํหนดสิทธิ 
วนัใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ย หมายถึง ใหมี้ความหมายตามที4ระบุไวใ้นขอ้ %.".% ของขอ้กาํหนดสิทธิ 
วนัทาํการ หมายถึง วนัที4ธนาคารพาณิชยเ์ปิดทาํการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ4 งไม่ใช่วนั

เสาร์หรือวนัอาทิตย ์หรือวนัอื4นใดที4ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้
เป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์

วนัที4ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง วนัที4 1 พฤศจิกายน "<<; 
สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

;.  รายละเอยีดเกี5ยวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ  

 บริษทัจะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิจาํนวนไม่เกิน 40,499,996 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของ
บริษทัที4ใชสิ้ทธิจองซื(อหุ้นสามญัเพิ4มทุนของบริษทัตามสัดส่วน โดยไม่คิดมูลค่า ซึ4 งมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ดงัต่อไปนี(   

;.; ลกัษณะสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ผู้ออกใบสําคญัแสดง

สิทธิ 

 

บริษทั ผลธญัญะจาํกดั (มหาชน)  
 

ที5อยู่ผู้เสนอขาย เลขที4 %/%% หมู่ที4 Q  
ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี %"%<T 
โทรศพัท ์T"-B;%-T%%% 
โทรสาร   T"-B;%-T%TT-3 
 

ประเภทของใบสําคญั

แสดงสิทธิ   

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที4จะซื(อหุน้สามญัของบริษทั ผลธญัญะจาํกดั (มหาชน) ครั( งที4 %  ที4จดัสรรให้แก่ผู ้
ถือหุน้สามญัเดิมของบริษทัที4ใชสิ้ทธิจองซื(อหุน้สามญัเพิ4มทุนของบริษทัตามสดัส่วน  
 

ชนิดของใบสําคญัแสดง

สิทธิ 

 

ชนิดระบุชื4อผูถื้อและโอนเปลี4ยนมือได ้

จํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิที5ออก 

 

40,499,996 หน่วย  
 



 

 R

จํานวนหุ้นสามัญที5ออก

เพื5อรองรับการใช้สิทธิ

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 

 40,499,996 หุน้ (มูลค่าที4ตราไวหุ้น้ละ %.TT บาท) ซึ4 งเมื4อรวมกบัจาํนวนหุ้นที4บริษทัจดัไวเ้พื4อรองรับ
หุน้แปลงสภาพและใบสาํคญัแสดงสิทธิที4เสนอขายในครั( งอื4นๆ (ถา้มี) คิดเป็นร้อยละ "T ของจาํนวน
หุน้ที4จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั(งหมดของบริษทัภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ4มทุนโดยไม่มีหุ้นเหลือจาก
การเสนอขายในครั( งนี(   

วธีิการจดัสรรใบสําคญั

แสดงสิทธิ 

เป็นการที4จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษทัที4ใชสิ้ทธิจองซื(อหุน้สามญัเพิ4มทุนของบริษทัตาม
สดัส่วนในอตัราส่วน % หุน้สามญัที4ออกใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีที4มีเศษให้ปัด
เศษทิ(ง โดยคณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลที4ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัจะเป็น
ผูด้าํเนินการยกเลิกเศษที4เหลือจากการปัดเศษทิ(ง) โดยกาํหนดรายชื4อผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทัที4มี
สิทธิไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิครั( งที4 %  ในวนัที4 8 กนัยายน 255; และให้รวบรวมรายชื4อตาม
มาตรา ""< ของพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมถึงที4มีการแกไ้ข
เพิ4มเติม)โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัที4 B กนัยายน 255; 
 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 

 

หน่วยละ T.TT บาท (ศูนยบ์าท) 
 

อายุของใบสําคญัแสดง

สิทธิ 

 

" ปี นบัตั(งแต่วนัที4ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ   
 

วนัที5ออกใบสําคญัแสดง

สิทธิ 

 

วนัที4 % พฤศจิกายน "<<; 

อตัราการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ % หน่วย ต่อ % หุ้นสามญัใหม่ (อาจเปลี4ยนแปลงภายหลงัตามเงื4อนไขการปรับ
สิทธิ) 
 

ราคาการใช้สิทธิ ราคาการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิจะเท่ากบั 3.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที4ตราไวหุ้้นละ %.TT บาท) 
(อาจเปลี4ยนแปลงภายหลงัตามเงื4อนไขการปรับสิทธิ) 
 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ 

และระยะเวลาการแจ้ง

ความจาํนง 

ในการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน
เมษายน และตุลาคม ของแต่ละปี ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั(งนี(  วนัใชสิ้ทธิครั( งแรกจะตรง
กบัวนัที4 28 เมษายน "<8T (ถา้หากในกรณีที4วนักาํหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของบริษทั 
ใหเ้ลื4อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว เป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ
ดงักล่าว) และวนัใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ยจะตรงกบัวนัที4ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ " ปี ซึ4งตรงกบัวนัที4  
Q% ตุลาคม "<8% (ถา้หากในกรณีที4วนัใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ยตรงกบัวนัหยดุทาํการใหเ้ลื4อนวนัใชสิ้ทธิครั( ง
สุดทา้ยเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ย) โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งแจง้
ความจาํนงในการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่
ละครั( ง ตั(งแตเ่วลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ยกเวน้กรณีแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ย ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิไดภ้ายใน 15 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการ
ใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ย  
 



 

 <

วนัสิ8นสุดอายุของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 

วนัที4 Q% ตุลาคม "<8% 
 
 

นายทะเบียนใบสําคญั

แสดงสิทธิ 

 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ตลาดรองของใบสําคญั

แสดงสิทธิ 

 

บริษทัจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ 
ไอ (mai) 
 

ตลาดรองของหุ้นสามญั

ที5เกดิจากการใช้สิทธิ 

 

บริษทัจะนาํหุน้สามญัที4เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 
 

รายละเอยีดอื5นที5สําคญั ในกรณีที4บริษทัใหสิ้ทธิในการจองซื(อหุ้นบริษทัยอ่ยกบัผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั และผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิมีความประสงคที์4จะไดรั้บสิทธิในการจองซื(อหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย ผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิจะตอ้งดาํเนินการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษทั ซึ4 งเป็นไปตามระยะเวลาการใช้
สิทธิ และนายทะเบียนหุน้สามญัของบริษทัไดจ้ดแจง้ชื4อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั รวมทั(งกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพิ4มทุนชาํระแลว้ ก่อนวนัที4
บริษทัประกาศใหสิ้ทธิการจองซื(อหุน้บริษทัยอ่ย 
 

วธีิการใช้สิทธิและ

เงื5อนไขการใช้สิทธิ 

 

เป็นไปตามที4ระบุไวใ้นขอ้ %." 

ผลกระทบต่อ 

ผู้ถือหุ้น 
• ในการประชุมครั( งนี(  บริษทัมีการออกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งันี(  

a. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ4มทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights 
Offering) จาํนวน 40,499,996 หุน้ 

b. การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมที4จองซื(อหุ้นสามญั
เพิ4มทุนที4ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จาํนวน 
40,499,996 หน่วย และมีการออกหุ้นสามญัเพื4อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดง
สิทธิ PHOL-W1 จาํนวน 40,499,996 หุน้ 

c. การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant จดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของ
บริษทัจาํนวน 8,000,000 หน่วย และมีการออกหุ้นสามญัเพื4อรองรับการใชสิ้ทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant จาํนวน 8,000,000 หุน้ 

• หุน้สามญัที4ออกตามการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในครั( งนี(จะมีสิทธิและสภาพ 
  เท่าเทียมกบัหุน้สามญัของบริษทัที4ออกไปก่อนหนา้นี( ทุกประการ 

• นอกจากหุ้นสามญัจาํนวน 40,499,996 หุ้น (มูลค่าที4ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท) ที4ได้จัดสรรไว้
รองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม บริษทัอาจจะตอ้งเพิ4มทุนขึ(นอีกเพื4อ
รองรับการเปลี4ยนแปลงในการใชสิ้ทธิเมื4อเกิดเหตุการณ์ตามเงื4อนไขการปรับสิทธิใบสาํคญัแสดง
สิทธิตามที4กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 
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• ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จากการออกและเสนอขายหลกัทรัพยใ์นครั( งนี(สามารถแบ่งออก 
ไดเ้ป็น 3 กรณีดงัต่อไปนี(  
กรณีที5 ; ผูถื้อหุน้เดิมจองซื(อหุน้สามญัเพิ4มทุนที4ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตาม    
              สดัส่วนการถือหุน้เดิม (Rights Offering) และใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
              PHOL-W1 ทั(งจาํนวน อยา่งไรก็ตามผูถื้อหุน้ที4เป็นกรรมการหรือพนกังานที4ไดรั้บสิทธิ

จัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant มิได้ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-Warrant ทั(งจาํนวน 

กรณีที5 O ผูถื้อหุ้นเดิมจองซื(อหุ้นสามัญเพิ4มทุนที4ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน (Rights Offering) แต่บุคคลอื4นที4มิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิ PHOL-W1 ทั(งจาํนวน และผูถื้อหุ้นที4เป็นกรรมการหรือพนกังานที4ไดรั้บสิทธิ
จัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant มิได้ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-Warrant ทั(งจาํนวน 

กรณีที5 P ผูถื้อหุ้นเดิมจองซื(อหุ้นสามัญเพิ4มทุนที4ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน (Rights Offering) และผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 
ทั(งจาํนวน และผูถื้อหุ้นที4เป็นกรรมการหรือพนักงานที4ไดรั้บสิทธิจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิ ESOP-Warrant ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ทั(งจาํนวน 

 
 1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

มีรายละเอียดการคาํนวณในแต่ละกรณีดงันี(  

กรณีที5 ;   เท่ากบัศูนย ์เนื4องจากผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิในการจองซื(อหุ้นสามญัเพิ4มทุนตามสัดส่วน
และใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 และกรรมการหรือพนักงานมิไดใ้ชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ทาํใหผู้ถื้อหุน้ไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของสัดส่วน
การถือหุน้ (Control Dilution) จากการออกและเสนอขายหลกัทรัพยใ์นครั( งนี(  

กรณีที5 O    เท่ากบัร้อยละ 16.67 
การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ 

=          
จาํนวนหุ้นรองรับ PHOL-W1

จาํนวนหุ้น paid-up +จาํนวนหุ้น RO + จาํนวนหุ้นรองรับ PHOL-W1
   

  

=
         

40,499,996

161,999,986+40,499,996+40,499,996
  

 
=          ร้อยละ 16.67 
ในกรณีที4มีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ4มทุนพร้อมกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และผูถื้อหุ้นเดิมมีการใชสิ้ทธิทั(งจาํนวนแต่กรรมการหรือพนักงานที4ไดรั้บ
สิทธิจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant มิไดใ้ชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP-
Warrant ทั( งจาํนวน ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution) เนื4องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน  อยา่งไรก็
ตาม หากมีการใชสิ้ทธิซื(อหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยบุคคลอื4นที4ไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทั(งจาํนวน



 

 B

จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมเท่ากบัร้อยละ 16.67 

กรณีที5 P  หากผูถื้อหุ้นเดิมไม่ได้เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษทัที4ได้รับสิทธิจัดสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant จะมีสดัส่วนการถือหุน้ลดลงเท่ากบัร้อยละ 3.19 
การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ 

=  
จาํนวนหุ้นรองรับESOP

จาํนวนหุ้น paid-up + จาํนวนหุ้น RO + จาํนวนหุ้นรองรับ PHOL-W1 + จาํนวนหุ้นรองรับ ESOP
 

  

=  
8,000,000

161,999,986+40,499,996+40,499,996+8,000,000
 

 
= ร้อยละ 3.19 
ในกรณีที4ผูถื้อหุน้เดิมจองซื(อหุน้สามญัเพิ4มทุนที4ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน 
(Rights Offering) และผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ PHOL-W% ทั(งจาํนวน จะมี
ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิมที4มิได้เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทที4ได้รับสิทธิจัดสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant เท่ากบัร้อยละ 3.19 

 
2. ด้านการลดลงของกาํไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share Dilution) 

การลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (Earning Dilution) = 
(EPSก่อนการเสนอขาย- EPSหลงัการเสนอขาย)×100

EPSก่อนการเสนอขาย
 

Earning เท่ากบั 33.31 ลา้นบาทจากกาํไรสุทธิของบริษทัจาํนวน R ไตรมาส
นบัตั(งแต่ไตรมาส 2 ปี 2558 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2559 

EPS ก่อนการเสนอขาย เท่ากับ 0.21บาทต่อหุ้น Earning หารด้วยจาํนวนหุ้นที4ออกและ
ชาํระแลว้จาํนวน 161,999,986 หุน้ 

มีรายละเอียดการคาํนวณในแต่ละกรณีดงันี(  
กรณีที5 ;และกรณีที5 O เท่ากบัร้อยละ 33.33 
EPS หลงัการเสนอขาย 

= 
Earning

จาํนวนหุ้น paid-up + จาํนวนหุ้น RO + จาํนวนหุ้นรองรับ PHOL-W1
 

 

=  
33,310,000

161,999,986+40,499,996+40,499,996
 

 
= 0.14 บาทต่อหุน้ 
การลดลงของส่วนแบ่งกาํไร 

=                    
(0.21-0.14)×100

0.21
 

 
=      ร้อยละ 33.33 
 
ในกรณีที4ผูถื้อหุ้นจองซื(อหุ้นสามญัเพิ4มทุนทั(งจาํนวนและผูถื้อหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
PHOL-W1 ไม่ว่าเป็นผูถื้อหุ้นเดิมหรือบุคคลอื4นที4มิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดง



 

 r

สิทธิ PHOL-W1 ทั(งจาํนวน แต่กรรมการหรือพนกังานที4ไดรั้บสิทธิจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-Warrant มิไดใ้ชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ทั(งจาํนวน จะมีผลกระทบ
ดา้นส่วนแบ่งกาํไรต่อหุน้เท่ากบัร้อยละ 33.33 

กรณีที5 P เท่ากบัร้อยละ 35.46 
EPS หลงัการเสนอขาย 

= 
Earning

จาํนวนหุ้น paid-up + จาํนวนหุ้น RO + จาํนวนหุ้นรองรับ PHOL-W1 + จาํนวนหุ้นรองรับ ESOP
 

 

=  
33,310,000

161,999,986+40,499,996+40,499,996+8,000,000
 

=  0.13 บาทต่อหุน้ 
การลดลงของส่วนแบ่งกาํไร 

=                    
(0.21-0.13)×100

0.21
 

 
=      ร้อยละ 35.46 
ในกรณีที4ผูถื้อหุ้นจองซื(อหุ้นสามญัเพิ4มทุนทั(งจาํนวนและผูถื้อหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
PHOL-W1 ไม่ว่าเป็นผูถื้อหุ้นเดิมหรือบุคคลอื4นที4มิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิ PHOL-W1 ทั(งจาํนวน และกรรมการหรือพนกังานที4ไดรั้บสิทธิจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-Warrant ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ทั(งจาํนวน จะมีผลกระทบดา้น
ราคาเท่ากบัร้อยละ 35.46 

 

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

การลดลงของราคาตลาด = 
(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย-ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย)×100

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
 

 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย เท่ากบั 3.94 บาทต่อหุน้ซึ4งคาํนวณจากราคาปิดถวัเฉลี4ยของหุ้น

สามญัของบริษัทที4มีการซื(อขายในตลาดหลกัทรัพย ์ในช่วง
ระยะ เวลา  14 ว ันทําการติดต่อกัน ก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครั( งที4 7/2559 เมื4อวนัที4 20 กรกฎาคม 
2559 ซึ4งเป็นวนัที4คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอวาระต่อที4
ประชุมผูถื้อหุน้ 

มีรายละเอียดการคาํนวณในแต่ละกรณีดงันี(  

กรณีที5 ;และ กรณีที5 O เท่ากบัร้อยละ 12.18 

 

 

 



 

 ;

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

=     
 (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย×จาํนวนหุน้ paid-up)+(ราคาRO×จาํนวนหุน้ RO)+(ราคาใชสิ้ทธิ PHOL-W1×จาํนวนหุน้รองรับ PHOL-W1) 

จาํนวนหุน้ paid-up+จาํนวนหุน้ RO+จาํนวนหุน้รองรับ PHOL-W1
 

 

=      
 (3.94 ×161,999,986)+(2.00×40,499,996)+(3.00×40,499,996)

161,999,986 + 40,499,996 + 40,499,996
 

 
=      3.46 
 
การลดลงของราคาตลาด 

=      
(3.94- 3.46)×100

3.94
 

 
=      ร้อยละ 12.18 
ในกรณีที4ผูถื้อหุ้นจองซื(อหุ้นสามญัเพิ4มทุนทั(งจาํนวนและผูถื้อหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
PHOL-W1 ไม่ว่าเป็นผูถื้อหุ้นเดิมหรือบุคคลอื4นที4มิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิ PHOL-W1 ทั(งจาํนวน แต่กรรมการหรือพนกังานที4ไดรั้บสิทธิจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-Warrant มิไดใ้ชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ทั(งจาํนวน จะมีผลกระทบ
ดา้นราคาเท่ากบัร้อยละ 12.18 

กรณีที5 P    เท่ากบัร้อยละ 12.55 
ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย×จาํนวนหุน้ paid-up)+(ราคาRO×จาํนวนหุน้RO)+(ราคาใชสิ้ทธิPHOL-W1×จาํนวนหุน้รองรับPHOL-W1)+(ราคาใชสิ้ทธิESOP×จาํนวนหุน้รองรับESOP) 

จาํนวนหุน้ paid-up+จาํนวนหุน้ RO+จาํนวนหุน้รองรับ PHOL-W1+จาํนวนหุน้รองรับ ESOP
 

 

= 
 (3.94 ×161,999,986)+(2.00×40,499,996)+(3.00×40,499,996)+(3.00×r,TTT,TTT)

161,999,986 + 40,499,996 + 40,499,996 + r,TTT,TTT
 

 
= 3.45 
 
การลดลงของราคาตลาด 

=      
(3.94-3.45)×100

3.94
 

 
=     ร้อยละ 12.55 
ในกรณีที4ผูถื้อหุ้นจองซื(อหุ้นสามญัเพิ4มทุนทั(งจาํนวนและผูถื้อหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
PHOL-W1 ไม่ว่าเป็นผูถื้อหุ้นเดิมหรือบุคคลอื4นที4มิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิ PHOL-W1 ทั(งจาํนวน และกรรมการหรือพนกังานที4ไดรั้บสิทธิจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-Warrant ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant ทั(งจาํนวน จะมีผลกระทบดา้น
ราคาเท่ากบัร้อยละ 12.55 
 
 



 

 %T

 
รายละเอยีดการคาํนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ 

 
สดัส่วนหุน้รองรับ 

=      
จาํนวนหุ้นรองรับ PHOL-W1

จาํนวนหุ้น paid-up +จาํนวนหุ้น RO  
 

 

=      
40,499,996

161,999,986+40,499,996
 

 
=      ร้อยละ 20.00 

 

;.2 วธีิการใช้สิทธิและเงื5อนไขการใช้สิทธิ 

;.2.1  วนักาํหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date)  

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซื(อหุ้นสามญัของบริษทัไดต้ามจาํนวนที4ไดรั้บการจดัสรรในวนัทาํการ
สุดทา้ยของเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของแต่ละปี นบัจากวนัที4บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
ทั(งนี(  กาํหนดวนัใชสิ้ทธิครั( งแรกจะตรงกบัวนัที4 28 เมษายน "<8T (ถา้หากในกรณีที4วนักาํหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุทาํ
การของบริษทั ใหเ้ลื4อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว เป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว) และ
วนัใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ยจะตรงกบัวนัที4ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ " ปี ซึ4 งตรงกบัวนัที4 Q%ตุลาคม "<8% (ถา้หากในกรณีที4
วนัใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ยตรงกบัวนัหยดุทาํการใหเ้ลื4อนวนัใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ยเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ย) 
ทั(งนี(  ไม่มีการเรียกใหใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพก่อนกาํหนด   

 
;.2.2  ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซื(อหุ้นสามญัของบริษทัจะตอ้งแจง้ความจาํนงใน
การใชสิ้ทธิu ที4จะซื(อหุ้นของบริษทัภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการ ตั(งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ก่อนวนักาํหนดใชสิ้ทธิแต่
ละครั( ง (ถา้หากในกรณีที4วนักาํหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของบริษทั ใหเ้ลื4อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว เป็น
วนัทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว)  

ยกเวน้กรณีแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ย ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิไดภ้ายใน 15 วนัทาํการ ตั(งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ก่อนวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ย (ถา้หากในกรณีที4
วนัใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ยตรงกบัวนัหยดุทาํการใหเ้ลื4อนวนัใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ยเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ย) 

ทั( งนี(  บริษทัจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื4อพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีการใช้สิทธิครั( ง
สุดทา้ย จะมีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2; วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ย และตลาดหลกัทรัพย ์จะ
ทาํการขึ(นเครื4องหมาย SP (หา้มการซื(อขาย) ล่วงหนา้ 2 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที4วนัปิดสมุดทะเบียนพกั
การโอนสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของตลาดหลกัทรัพย ์ใหเ้ลื4อนวนัปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัทาํการก่อน
หนา้) 

บริษทั จะแจง้ข่าวเกี4ยวกบัการใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ  ราคาที4จะซื(อหุ้นสามญั  ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิ  และ
ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ บริษทัจะแจง้รายละเอียดดงักล่าวอยา่งนอ้ย < วนัทาํการก่อนระยะเวลาการแจง้



 

 %%

ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในแต่ละครั( ง ในระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(SET PORTAL) สาํหรับวนัใชสิ้ทธิครั( ง
สุดทา้ย บริษทัจะส่งรายละเอียดดงักล่าวใหก้บัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามรายชื4อที4ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนครั( งสุดทา้ยทางไปรษณียล์งทะเบียน  

 
;.O.P นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ 
 บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั    

;Q อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
 กรุงเทพมหานคร 10RTT 
 โทรศพัท ์0-2TT;-;TTT 
 โทรสาร 0-2TT;-;;;% 
 Email: TSDCallCenter@set.or.th 
 Website: http://www.tsd.co.th 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ4 งในสมุด
ทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ย ชื4อและนามสกลุ สญัชาติและที4อยูข่องผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื4นๆ ที4บริษทั 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั จะกาํหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนั จะถือวา่ขอ้มูลที4ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียน
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลที4ถูกตอ้ง ดงันั(น ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีหนา้ที4ในการแจง้ขอเปลี4ยนแปลง หรือแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ
โดยตรง 

บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปลี4ยนนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้การเปลี4ยนแปลงดงักล่าวให้แก่ผู ้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(SET PORTAL) โดยเร็ว และแจง้ให้
สาํนักงาน ก.ล.ต. ภายใน %< วนั รวมทั(งบริษทัจะดาํเนินการจดัส่งเอกสารเกี4ยวกบัการเปลี4ยนนายทะเบียนใบสําคญัแสดง
สิทธิใหก้บัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

 
;.O.4 วธีิการและสถานที5ตดิต่อในการใช้สิทธิ 

(%) สถานที4ติดต่อในการใชสิ้ทธิ 
 เลขานุการบริษทั 

บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)   
 เลขที4 %/%% หมู่ Q ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา  
 จ.ปทุมธานี %"%<T 
 โทรศพัท ์T-"B;%-T%%% 
 โทรสาร   T-"B;%-T%TT-Q 

ทั(งนี(  ในกรณีที4บริษทัมีการเปลี4ยนแปลงสถานที4ติดต่อในการใชสิ้ทธิ บริษทัจะแจง้
รายละเอียดใหก้บัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์
(SET PORTAL) ต่อไป 

 



 

 %"

(") ขั(นตอนการใชสิ้ทธิ  

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบ
แสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซื(อหุน้สามญัไดที้4บริษทั ในระหวา่งระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิ 

".% ในกรณีที4ใบสาํคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิที4ตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอให้ออกใบสาํคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด โดยยื4นต่อ
บริษทัหลกัทรัพยที์4ทาํหน้าที4เป็นนายหน้าซื(อขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และ
บริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจะดาํเนินการแจง้กบับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จาํกดั (TSD)  เพื4อขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
สาํหรับนาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซื(อหุ้นสามญัที4จะยื4นกบับริษทั เพื4อ
ดาํเนินการใชสิ้ทธิต่อไป 

"." ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที4ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซื(อหุ้น
สามญัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื4อนไขการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ โดยผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัหรือ
กฎหมายต่างๆ ที4ใชบ้งัคบัเกี4ยวกบัการใชสิ้ทธิจองซื(อหุน้สามญัดว้ย โดยดาํเนินการและ
ส่งเอกสารดงัต่อไปนี(  

(".".%) แบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซื(อหุน้สามญัที4ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและ
ครบถว้นแลว้ทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื4อโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั(งนี(  ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซื(อหุ้นสามญั
ของบริษทัได ้ณ สถานที4ติดต่อในการใชสิ้ทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจาํนงใน
การใชสิ้ทธิหรือระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ย 

(".".") ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ที4ระบุว่าผูถื้อนั(นมีสิทธิใน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนที4ระบุอยูใ่นแบบแสดงจาํนงการใชสิ้ทธิซื(อหุน้สามญั 

(".".Q) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

 (ก.)  บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 

  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน พร้อมลงลายมือชื4อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ข.) บุคคลต่างดา้ว 

 สาํเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื4อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ค.) นิติบุคคลที4จดทะเบียนในประเทศไทย 

สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทัที4ออกโดยกระทรวงพาณิชยที์4ออกไม่เกิน 8 เดือน
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ พร้อมลงลายมือชื4อรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั(น และประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และเอกสาร
หลักฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือชื4อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมลงลายมือชื4อ
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รับรองสําเนาถูกตอ้ง (ยกเวน้กรณีที4บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด หรือบริษัทผูฝ้ากหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูโ้อนหรือผูรั้บโอน ไม่ตอ้งส่งหลกัฐานดงักล่าว) 

(ง.) นิติบุคคลต่างประเทศ 

สาํเนาหนงัสือสําคญัการจดัตั(งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และ
หนังสือรับรองที4ออกไม่เกิน 8 เดือนก่อนวนัใช้สิทธิ ซึ4 งรับรองโดย Notary 
Public พร้อมลงลายมือชื4อรับรองสําเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูมี้
อาํนาจลงลายมือชื4อตาม (ก.) หรือ (ข.) พร้อมลงลายมือชื4อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(".".R) ชาํระเงินตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิตามที4ระบุในแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซื(อ
หุน้สามญัภายในกาํหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ โดยวธีิหนึ4งวธีิใด ดงันี(  

(ก.) โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากชื4อ “บัญชีจองซื8อหุ้นเพิ5มทุน บมจ.ผลธัญญะ” เลขที4
บญัชี 0158394499 ประเภทบญัชี กระแสรายวนั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) สาขา คลอง 6 ธญับุรีโดยแนบหลกัฐานการโอนเงิน 

(ข.)  ชําระโดย เช็ค ดร๊าฟท์ ตั�วแลกเงินธนาคาร หรือคาํสั4งจ่ายเงินธนาคารที4
สามารถเรียกเก็บไดใ้นกรุงเทพมหานคร ภายในวนัใชสิ้ทธิแต่ละครั( ง โดยขีด
คร่อมสั4งจ่าย “บัญชีจองซื8อหุ้นเพิ5มทุน บมจ.ผลธัญญะ” ทั(งนี(  การใชสิ้ทธิซื(อ
หุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื4อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจํานวน
ดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั(น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที4มิไดเ้กิดจาก
บริษัท ให้ถือว่าผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิ
ดงักล่าว และบริษทัตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใชสิ้ทธิในครั( งนั(น แต่
ทั(งนี(  ไม่เป็นการตดัสิทธิที4จะใชสิ้ทธิซื(อหุ้นสามญัในครั( งต่อไป เวน้แต่เป็น
การยกเลิกการใชสิ้ทธิในครั( งสุดทา้ยใหถื้อวา่หมดสิทธิที4จะซื(อหุ้นสามญัตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป  

หมายเหตุ : ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที4ประสงค์จะใชสิ้ทธิซื(อหุ้นสามญัจะเป็นผู ้
รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรือ อากรแสตมป์ทั( งหมด (ถา้มี) 
ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายอื4น
ที4เกี4ยวขอ้ง หรือกฎหมายที4ใชบ้งัคบักบัการใชสิ้ทธิซื(อหุ้นสามญัตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) 

(Q) จาํนวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที4ขอใช้สิทธิซื(อหุ้น
สามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเท่านั(น โดยอตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคญัแสดงสิทธิหนึ4 งหน่วยต่อหนึ4 งหุ้นสามญั เวน้แต่จะมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิ
ตามเงื4อนไขการปรับสิทธิ 

(R) จาํนวนหุน้สามญัที4จะออกใหเ้มื4อมีการใชสิ้ทธิ จะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิ
ซึ4 งผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิไดช้าํระตามที4กล่าวขา้งตน้ หาร
ดว้ยราคาการใชสิ้ทธิในขณะที4มีการใชสิ้ทธินั(น โดยบริษทัจะออกหุ้นสามญัเป็นจาํนวนเต็มไม่
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เกินจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิคูณดว้ยอตัราการใช้
สิทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิแลว้ ทาํให้มีเศษเหลืออยูจ่าก
การคาํนวณดงักล่าว บริษทัจะไม่นาํเศษดงักล่าวมาคิดคาํนวณและจะชาํระเงินที4เหลือจากการใช้
สิทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน %R วนั 
นบัจากวนัใชสิ้ทธิในแต่ละครั( งโดยไม่มีดอกเบี(ย ทั(งนี(  ตามวธีิการและเงื4อนไขที4บริษทักาํหนด  

ในกรณีที4ตอ้งมีการเปลี4ยนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิตามเกณฑก์ารปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัรา
การใชสิ้ทธิตามที4ระบุในเงื4อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจาํนวนหุน้สามญัที4จะไดรั้บจากการ
ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ทิ(ง 

(<) การคาํนวณการเปลี4ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะไม่มีการเปลี4ยนแปลงที4ทาํ
ใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงขึ(น และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิลดลงเวน้แต่กรณีการรวมหุ้น และจะ
ใชร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี4ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาํแหน่ง) คูณกบัจาํนวนหุ้นสามญั 
(จาํนวนหุน้สามญัคาํนวณไดจ้ากอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ คูณกบัจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที4แสดง
ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ เมื4อคาํนวณไดจ้าํนวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนั(นทิ(ง) 
ส่วนในกรณีที4การเปลี4ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิดงักล่าวมีผลทาํใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่มีราคาซึ4ง
ตํ4ากวา่มูลค่าที4ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัก็ใหใ้ชมู้ลค่าที4ตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัเป็น
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ 

(6) หากบริษทัไดรั้บหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือจาํนวนเงิน
ที4บริษทัได้รับชาํระไม่ครบตามจาํนวนที4ระบุไวใ้นแบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซื(อหุ้น
สามญั หรือบริษทัตรวจสอบไดว้่าขอ้ความที4ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซื(อหุ้นสามญันั(นไม่ครบถว้นหรือไม่
ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู ้ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งทาํการแก้ไขเพื4อให้เป็นไปตาม
เงื4อนไขก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละครั( ง มิฉะนั(นแลว้บริษทัจะถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิในครั( งนั(นสิ(นสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ  และบริษทัจะจดัส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ภายใน %R วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบี(ยไม่วา่ในกรณีใดๆ   

ในกรณีที4ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิชาํระเงินในการใชสิ้ทธิไม่
ครบถว้น บริษทัมีสิทธิที4จะดาํเนินการประการใดประการหนึ4งต่อไปนี(  ตามที4บริษทัเห็นสมควร  

(8.%) ถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในครั( งนั(นสิ(นสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ หรือ 

(8.") ถือวา่จาํนวนหุ้นสามญัที4จองซื(อมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนที4พึงจะไดรั้บตามจาํนวนเงินใน
การใชสิ้ทธิ ซึ4งบริษทัไดรั้บชาํระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั(น  

ในกรณีตามขอ้ (8.%) บริษทัจะส่งเงินที4ไดรั้บไวแ้ละใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญั
แสดงสิทธิ ซึ4งบริษทัถือวา่ไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ภายใน %R วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบี(ยไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั(งนี(  
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที4ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวยงัมีผลใชไ้ด้
ต่อไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ย หรือ 
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 ในกรณีตามขอ้ (8.") บริษทัจะส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ 
พร้อมเงินส่วนที4เหลือ (ถา้มี) ในกรณีที4บริษทัถือว่ามีการใชสิ้ทธิเพียงบางส่วนคืนให้กบัผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิ โดยไม่มี
ดอกเบี(ยไม่วา่ในกรณีใดๆ อยา่งไรก็ดี ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วน
ที4ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวยงัมีผลใชต้่อไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ย 

(7) เมื4อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที4ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซื(อหุ้นสามญั
ได้ปฏิบัติตามเงื4อนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื( อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั( ง
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซื(อหุ้น
สามญั และชาํระเงินค่าจองซื(อหุ้นสามญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใชสิ้ทธิได ้ เวน้แต่จะไดรั้บความ
ยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทั 

(8)  เมื4อพน้กาํหนดวนัใช้สิทธิครั( งสุดทา้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบัติตามเงื4อนไขของการใช้สิทธิที4กําหนดไวอ้ย่างครบถ้วน ให้ถือว่า
ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธินั(นๆ สิ(นสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และ
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอี้กเมื4อพน้กาํหนดการ
ใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ย 

(9)  ในกรณีที4ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นจาํนวนหน่วยมากกว่าจาํนวนหน่วยที4ประสงค์จะใชสิ้ทธิ 
บริษทัจะส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที4มีจาํนวนหน่วยของใบสาํคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนที4เหลือคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธินั(นๆ  

(10)  ภายหลงัจากครบกาํหนดวนัใช้สิทธิในแต่ละครั( ง บริษทัจะยื4นขอจดทะเบียนเปลี4ยนแปลงทุน
ชาํระแลว้ของบริษทัต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจาํนวนหุ้นสามญัที4ออกใหม่สาํหรับการใชสิ้ทธิใน
แต่ละครั( งภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิและบริษทัไดรั้บชาํระค่าหุน้ครบตามจาํนวนที4มีการใช้
สิทธิแลว้ นอกจากนี(  บริษทัจะดาํเนินการจดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที4ไดใ้ชสิ้ทธินั(นเขา้
เป็นผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุ้นสามญัที4คาํนวณไดจ้ากการ
ใชสิ้ทธิในครั( งนั(น  

ทั(งนี(  บริษทัจะดาํเนินการยื4นคาํขอใหรั้บหุน้สามญัที4ออกเนื4องจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

(11)  ในกรณีที4หุ้นสามญัที4ออกไวเ้พื4อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษทัจะดาํเนินการชดใช้
ค่าเสียหายที4เกิดขึ(นใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที4ไม่สามารถ
ใชสิ้ทธิไดต้ามที4ระบุไวใ้นขอ้ 2 อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะไม่ชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที4ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดเ้นื4องจากการถูกจาํกดัสิทธิ
ตามสดัส่วนการถือหุน้ที4ระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั ถึงแมว้า่จะมีหุน้สามญัเพียงพอก็ตาม 

(12)            (ก) ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที4เป็นบุคคลต่างดา้วตามขอ้บงัคบัของบริษทั จะสามารถใชสิ้ทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื4อซื( อหุ้นรองรับของบริษัทไม่ว่าทั( งหมดหรือบางส่วนได ้
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ภายใตเ้งื4อไขว่า เมื4อไดใ้ชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในวนัใชสิ้ทธิในครั( งนั(นๆ แลว้ไม่
ตอ้งทาํให้การถือหุ้นของบริษทัโดยบุคคลต่างดา้วทั(งหมดขดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทัหรือ
กฏหมายที4เกี4ยวขอ้งในเรื4องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างดา้ว ซึ4 ง ณ วนัออกใบสําคญั
แสดงสิทธิอยูที่4ร้อยละ R; ของจาํนวนหุน้ที4จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั(งหมดของบริษทั  

(ข)  อย่างไรก็ดี หากข้อจํากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวตาม (ก) ข้างตน้มีผลทําให้ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที4เป็นบุคคลต่างดา้ว ซึ4 งไดใ้ชสิ้ทธิตามวิธีการดงักล่าวมาครบถว้น ไม่
สามารถใชสิ้ทธิไดเ้ตม็ตามจาํนวนที4ระบุในหนงัสือแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิบริษทัจะ
อนุญาตให้ดาํเนินการใชสิ้ทธิไดเ้พียงบางส่วนที4ไม่ขดัต่อขอ้จาํกดัการถือหุ้นขา้งตน้ภายใต้
หลกัการผูแ้สดงความจาํนงก่อนจะสามารถใชสิ้ทธิไดก่้อน (First Come, Frist Served) และ
บริษทัจะคืนใบสําคญัแสดงสิทธิและเงินส่วนที4ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิโดยไม่มีดอกเบี( ยให้แก่ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที4เป็นบุคคลต่างดา้วดงักล่าว ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน %R วนั นบั
แต่วนัใชสิ้ทธิในครั( งนั(นๆ 

หากในวนัใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ย ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที4เป็นบุคคลต่างดา้วไม่สามารถ
ใช้สิทธิ เนื4องจากขอ้จํากัดเรื4 องสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นที4เป็นบุคคลต่างด้าวให้ถือว่า
ใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที4 เป็นบุคคลต่างด้าว
ดงักล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดใชใ้ดๆ จากบริษทั และบริษทัจะไม่มีการชาํระ
ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจากรายการดงักล่าวทั(งสิ(น 

(13)  ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลที4ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็นผูพิ้จารณา
ข้อกําหนด เงื4อนไขอื4นและรายละเอียดอื4นๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ตลอดจนการ
เปลี4ยนแปลงการใชสิ้ทธิทั(งดา้นราคาและอตัราการใชสิ้ทธิตามวิธีการคาํนวณที4เหมาะสม เมื4อมี
เหตุการณ์ตามที4ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที4เกี4ยวขอ้งกาํหนด ทั( งนี(  หากมีกรณีที4
จาํเป็นตอ้งขอมติจากที4ประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัจะนาํเสนอต่อที4ประชุมผูถื้อหุ้นตาม
กฎระเบียบต่อไป 

 

O. การออกและส่งมอบหุ้นสามญัออกใหม่ 

  บริษทัไดเ้ปิดบญัชีฝากหลกัทรัพยก์บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์”) ซึ4 งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยใ์ห้แก่บริษทัและให้บริการรับฝากหลกัทรัพยที์4จองซื(อในการออกและ
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ในคราวนี(  กล่าวคือ ผูที้4ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 
สามารถใชบ้ริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละเขา้สู่ระบบการซื(อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ไดท้นัที 
ทั(งนี(  เพื4อใหร้ะยะเวลาในการดาํเนินการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 เขา้จดทะเบียนซื(อขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) สั(นลง และเพื4อให้ผูที้4ไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 
PHOL-W1 สามารถขายใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ 
ไอ (mai) ไดท้นัทีที4ตลาดหลกัทรัพยฯ์อนุญาตให้ใบสําคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 เริ4มทาํการซื(อขายไดใ้นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ซึ4งต่างจากกรณีที4ผูที้4ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิ PHOL-W1 จะขอรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซึ4 งในกรณีนี(ผูที้4ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 จะ
ไม่สามารถขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) จนกวา่จะไดรั้บ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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ผูที้4ไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 สามารถเลือกให้บริษทัดาํเนินการในกรณีใดกรณีหนึ4 งใน 3 
กรณีดงันี(  

1. ในกรณีที4ผูไ้ด้รับการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย ์(Scripless System) กล่าวคือประสงคที์4จะฝากไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยซึ์4 งผูที้4ไดรั้บการ
จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 มีบญัชีซื(อขายหลกัทรัพยอ์ยู่ กรณีนี(นายทะเบียนใบสาํคญัแสดง
สิทธิของบริษทั คือ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนที4ไดรั้บการ
จดัสรรในชื4อของ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื4อผูฝ้าก” และศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหลกัทรัพยที์4ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที4ไดรั้บจดัสรรหุ้นฝากไวแ้ละ
ออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซื(อที4ไดรั้บจดัสรรภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิ
ในแต่ละครั( ง ผูที้4ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 จะสามารถขายหลกัทรัพยที์4ไดรั้บการ
จดัสรรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ไดท้นัทีที4ตลาดหลกัทรัพยฯ์
อนุญาตให้ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ทาํการซื(อขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ในกรณีที4ผูที้4ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 เลือกให้บริษทั
ดาํเนินการตามขอ้นี(  ชื4อของผูที้4ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 จะตอ้งตรงกบัชื4อเจา้ของ
บญัชีซื(อขายหลกัทรัพยที์4ผูไ้ดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 จะฝากหลกัทรัพยไ์วใ้นบญัชี
ของบริษทัหลกัทรัพยด์ังกล่าว มิฉะนั(น บริษทัขอสงวนสิทธิที4จะดาํเนินการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
PHOL-W1 ใหแ้ก่ผูที้4ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงัมีรายละเอียดตามขอ้ 3. แทน 

2. ในกรณีที4ผูไ้ดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ไม่ประสงค์จะรับใบสําคญัแสดงสิทธิ แต่
ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยผูไ้ดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 
ประสงคที์4จะฝากหลกัทรัพยไ์วใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขที4 600 บริษทัจะดาํเนินการ
นาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ที4ไดรั้บการจดัสรรฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 และออกหลกัฐานการรับฝาก
หลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรตามจาํนวนที4ผูไ้ดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 แต่ละ
รายไดรั้บการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที4 600 ภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่
วนัปิดการจองซื(อหลกัทรัพย ์ในกรณีนี(  ผูที้4ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 จะสามารถ
ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที4ไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ 
ไอ (mai) ไดท้นัทีที4ตลาดหลกัทรัพยฯ์อนุญาตให้ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 เริ4มทาํการซื(อขายไดใ้น
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) และถา้ผูที้4ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิ PHOL-W1 รายใดตอ้งการถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิก
เลขที4 600 ผูที้4ไดรั้บการจดัสรรรายนั(นสามารถติดต่อที4ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ซึ4 งจะมีค่าธรรมเนียมการ
ถอนหลกัทรัพยต์ามอตัราที4กาํหนดโดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ทั(งนี(  การถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-
W1 ที4ฝากไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที4 600 จะตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการ ดงันั(น ผูที้4ไดรั้บ
การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ที4นาํฝากในบญัชีดงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลกัทรัพยไ์ด้
ทนัภายในวนัที4ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 เริ4มทาํการซื(อขายวนัแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

3. ในกรณีที4ผูไ้ดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ประสงคจ์ะขอรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยให้
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในชื4อของผูจ้องซื(อ (Scrip System) นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัคือ 



 

 %r

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะทาํการส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนที4ไดรั้บการจดัสรรให้แก่ผูที้4ไดรั้บ
การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 แต่ละราย ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามชื4อและที4อยูที่4ไดร้ะบุไว้
ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนัปิดการจองซื(อหลกัทรัพย ์ในกรณี
นี(  ผูที้4ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 จะไม่สามารถขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที4ไดรั้บการ
จดัสรรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ไดจ้นกวา่จะไดรั้บใบสาํคญั
แสดงสิทธิ ซึ4งอาจจะไดรั้บภายหลงัจากที4ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ไดรั้บอนุมติัจากตลาดหลกัทรัพย์
ฯใหเ้ขา้ทาํการซื(อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) แลว้  

 

3. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษทัไม่สามารถจดัให้มหุ้ีนสามญัเพื5อรองรับการใช้สิทธิ 

บริษทัจะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดงันี(  

".% บริษทัจะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อเมื4อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดม้าแสดงความจาํนง
ที4จะใชสิ้ทธิในแต่ละครั( ง และปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามเงื4อนไขที4กาํหนดไว ้และบริษทัไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื4อ
รองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิไดอ้ยา่งครบถว้นโดยค่าเสียหายที4บริษทัจะชดใชใ้ห้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ขา้งตน้ มีสูตรการคาํนวณดงันี(  

ค่าเสียหายต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ % หน่วย = B X [MP – EP] 

  โดยที4 

B คือ จาํนวนหุ้นสามญัที4ไม่สามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ4มขึ(นได ้ ตามอตัราการใช้
สิทธิที4เปลี4ยนแปลงเพิ4มขึ(นต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

MP คือ มูลค่าการซื(อขายหุ้นสามญัของบริษทัทั(งหมดหารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัของ
บริษทัที4มีการซื(อขายทั(งหมดในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัใชสิ้ทธิในแต่ละครั( ง  

EP คือ ราคาการใชสิ้ทธิ หรือราคาการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที4เปลี4ยนแปลง
แลว้ตามเงื4อนไขการปรับสิทธิ 

ในกรณีที4ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทั” เนื4องจากหุ้นสามญัไม่มีการซื(อขายในวนั
ใชสิ้ทธิ บริษทัจะดาํเนินการกาํหนดราคายติุธรรมเพื4อใชใ้นการคาํนวณแทน 

 "."  การชดใชค้่าเสียหายขา้งตน้บริษทัจะชาํระใหเ้ป็นเช็คระบุชื4อขีดคร่อมสั4งจ่ายเฉพาะและจะจดัส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน %R วนันับจากวนัใชสิ้ทธิในแต่ละครั( ง โดยไม่มีดอกเบี( ย หากบริษทัไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื(อหุ้น
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดภ้ายในกาํหนดเวลาดงักล่าว บริษทัจะชาํระดอกเบี(ยให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ในอตัราร้อยละ B.< ต่อปี โดยคาํนวณจากค่าเสียหายนับจากวนัที4พน้กาํหนดระยะเวลา %R วนัดังกล่าวจนถึงวนัที4ผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแลว้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหายดังกล่าวทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตามที4อยูที่4ระบุในแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซื(อหุน้สามญัโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิไดรั้บคืนเงินค่าเสียหายแลว้โดยชอบ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี(ยหรือค่าเสียหาย
ใดๆ อีกต่อไป 

อนึ4 ง ในกรณีที4ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างดา้ว (ทั(งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ใชสิ้ทธิจองซื(อหุ้น
สามญั แต่ไม่สามารถจองซื(อไดเ้นื4องจากขอ้จาํกดัในเรื4องอตัราส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างดา้ว ซึ4 งขอ้บงัคบัของบริษทั
กาํหนดวา่การถือหุน้ของบุคคลต่างดา้วจะตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นที4จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั(งหมดของบริษทั ใน



 

 %;

กรณีเช่นนี(  บริษทัจะไม่ชดใชค้่าเสียหาย หรือดาํเนินการอื4นใดให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที4เป็นบุคคลต่างดา้ว และผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที4เป็นบุคคลต่างดา้วดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษทัชดใชค้่าเสียหายใดๆ 
ทั(งสิ(น  

อย่างไรก็ดี ใบสําคญัแสดงสิทธิยงัคงมีผลใช้บังคบัต่อไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ย หาก ณ วนัใช้สิทธิครั( ง
สุดทา้ยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที4เป็นบุคคลต่างดา้วยงัไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้เนื4องจากอตัราส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่าง
ดา้วในขณะนั(นเกินกวา่จาํนวนที4ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัซึ4งกาํหนดขอ้จาํกดัการโอนหุ้น ให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวหมดอายลุง โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที4เป็นบุคคลต่างดา้วดงักล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษทั 
และบริษทัจะไม่ดาํเนินการชดใชค้่าเสียหายที4เกิดขึ(นทั(งสิ(น 

 

4. เงื5อนไขการปรับสิทธิ 

บริษทัจะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิในการซื(อหุ้นสามญัตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดง
สิทธิ เมื4อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ4งดงัต่อไปนี(  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื4อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิไม่ใหน้อ้ยไปกวา่เดิม 

1) เมื4อบริษทัมีการเปลี4ยนแปลงมูลค่าที4ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัอนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้น
สามญัที4ไดอ้อกแลว้ของบริษทั ซึ4 งการเปลี4ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที
นบัตั(งแต่วนัที4ไดมี้การเปลี4ยนแปลงมูลค่าที4ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั 

 
1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี4ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี(  

Price 1 = 
Price 0[Par1] 
[Par 0 ] 

 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี4ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี(  

Ratio 1 = 
Ratio 0[Par0] 
[Par 1 ] 

 

โดยที4  

Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี4ยนแปลง 
Price T คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี4ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี4ยนแปลง 
Ratio T คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี4ยนแปลง 
Par 1 คือ มูลค่าที4ตราไวห้ลงัการเปลี4ยนแปลง 
Par T คือ มูลค่าที4ตราไวเ้ดิมก่อนการเปลี4ยนแปลง 

 

2) เมื4อบริษทัเสนอขายหุ้นที4ออกใหม่ใดๆ ในราคาที4ต ํ4ากวา่ร้อยละ ;T ของราคาหุ้นที4คาํนวณไดต้ามวิธีการที4ใชร้าคา
ตลาดในขณะเสนอขายหุน้นั(นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้นั(น 



 

 "T

การเปลี4ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั(งแต่วนัแรกที4ผูซื้(อหุ้นสามญัจะไม่ได้
รับสิทธิในการจองซื(อหุน้สามญัที4ออกใหม่ (วนัแรกที4ตลาดหลกัทรัพยขึ์(นเครื4องหมาย XR) สาํหรับกรณีที4เป็นการ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issues) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที4ออกใหม่ กรณีที4เป็นการ
ออกและเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนและนกัลงทุนทั4วไป และ/หรือ กรณีที4เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 
แลว้แต่กรณี 

อนึ4 ง ในกรณีที4มีการเสนอขายหุ้นสามญัที4ออกใหม่พร้อมกนัมากกว่าหนึ4 งราคา ในการเสนอขายในเงื4อนไขที4
จะตอ้งจองซื(อดว้ยกนั ใหน้าํจาํนวนหุน้และราคาเสนอขายทุกราคามาคาํนวณราคาเฉลี4ยต่อหุน้ของหุน้สามญัที4ออก
ใหม่ แต่ในกรณีที4การเสนอขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยู่ภายในเงื4อนไขที4จะตอ้งจองซื(อดว้ยกนั ให้นาํจาํนวนหุ้น
และราคาเสนอขายที4ต ํ4ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” มาคาํนวณราคาเฉลี4ยต่อหุ้นของ
หุน้สามญัที4ออกใหม่เท่านั(น 

ราคาเฉลี4ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที4ออกใหม่คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทั(งสิ(นที4บริษทัจะไดรั้บจากการเสนอขายหุ้น
หกัค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหลกัทรัพยห์ารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทั(งสิ(นที4ออกใหม่ในครั( งนั(น 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” หมายถึง ราคาตลาดตามที4คณะกรรมการบริษทักาํหนด เพื4อประโยชน์ใน
การพิจารณาวา่ การเสนอขายหลกัทรัพยที์4ออกใหม่ในครั( งนั(น มีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ที4ออกใหม่ใน
ราคาตํ4า ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที4กาํหนดไวใ้นขอ้ 2 (2) ประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที4 สจ. 
39/2551 เรื4อง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพื4อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที4
ออกใหม่ในราคาตํ4า ลงวนัที4 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั(งที4จะมีการแกไ้ขเพิ4มเติมหรือใชแ้ทนในอนาคต) 

ในกรณีที4ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทั” เนื4องจากหุ้นสามญัไม่มีการซื(อขายใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัจะดาํเนินการกาํหนดราคายติุธรรมเพื4อใชใ้นการคาํนวณแทน 

“ราคายติุธรรม” หมายถึงราคาที4ประเมินโดยที4ปรึกษาทางการเงินที4สาํนกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

ก. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี4ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี(  

Price 1 
 

= 
 

Price 0[ (A2x MP) + B2X ] 
[ MP (A2 + B2)] 

 

ข. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี4ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี(  

Ratio 1 = 
Ratio 0[ MP (A2 + B2)] 

[(A2 x MP) +B2X ] 
 

โดยที4  

Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี4ยนแปลง 
Price T คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี4ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี4ยนแปลง 
Ratio T คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี4ยนแปลง 
MP คือ ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั 



 

 "%

A2 คือ จาํนวนหุ้นสามญัที4ไดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้  ณ วนัก่อนวนัปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพื4อสิทธิในการจองซื(อหุ้นสามญัที4ออกใหม่ 
กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรก
ของการเสนอขายหุ้นสามญัที4ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามญั
ให้แก่ประชาชนและนกัลงทุนทั4วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้น
สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

B2 คือ จาํนวนหุน้สามญัที4ออกใหม่ที4เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอขายให้แก่ประชาชนและนกัลงทุนทั4วไป และ/หรือ เสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

B2X คือ จาํนวนเงินที4จะไดรั้บภายหลงัจากการหักค่าใชจ่้าย (ถา้มี) จากการ
ออกหุ้นสามญัที4ออกใหม่ที4มีการเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือ
เสนอขายแก่ประชาชนและนกัลงทุนทั4วไปและ/หรือกรณีเสนอขาย
หุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

 

3) เมื4อบริษทัเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯที4ออกใหม่โดยกาํหนดราคาหรือคาํนวณราคาของ
หุ้นที4ออกใหม่เพื4อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าว ตํ4ากว่าร้อยละ ;T ของราคาหุ้นที4
คาํนวณตามวธีิที4ใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือราคาตลาดในช่วง
ก่อนการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯนั(น 

การเปลี4ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั(งแต่วนัแรกที4ผูซื้(อหุ้นสามญัจะไม่ได้
รับสิทธิในการจองซื(อหลกัทรัพยที์4ออกใหม่ใดๆที4ใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิที4จะซื(อหุน้สามญั 
(วนัแรกที4ตลาดหลกัทรัพยฯ์ประกาศขึ(นเครื4องหมาย XR) สาํหรับกรณีที4เป็นการเสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights 
Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆที4ใหสิ้ทธิที4จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้
สิทธิที4จะซื(อหุ้นสามญัแก่ประชาชนและนกัลงทุนทั4วไปและ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่
กรณี 

ราคาเฉลี4ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที4ออกใหม่คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินที4ไดรั้บจากการออกหลกัทรัพยใ์ดๆที4มีสิทธิ
แปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิที4จะซื(อหุน้สามญัรวมกบัเงินที4จะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัหรือใชสิ้ทธิที4จะซื(อหุน้สามญัถา้มีการใชสิ้ทธิทั(งหมด หารดว้ยจาํนวนหุ้นทั(งสิ(นที4ตอ้งออกใหม่เพื4อรองรับ
การใชสิ้ทธินั(น 

ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัและฐานของมูลค่าหุน้ที4ตราไวซึ้4งจะใชเ้ปรียบเทียบใหมี้ความหมาย
เช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ (") ขา้งตน้ 

ก. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี4ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี(  

Price 1 = 
Price 0[ (A3x MP)+B3X ] 

[ MP(A3 + B3) ] 
 

 



 

 ""

ข. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี4ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี(  

Ratio 1 = 
Ratio 0[MP (A3+B3)] 
[ (A3 x MP) + B3X] 

 

โดยที4  

Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี4ยนแปลง 
Price T คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี4ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี4ยนแปลง 
Ratio T คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี4ยนแปลง 
MP คือ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” 
A3 คือ จาํนวนหุน้สามญัที4ไดเ้รียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้  ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผู ้

ถือหุ้นเพื4อการจองซื(อหลกัทรัพยที์4ออกใหม่ที4ให้สิทธิที4จะแปลงสภาพเป็น
หุ้นสามญัหรือให้สิทธิที4จะซื(อหุ้นสามญักรณีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
และ/หรือก่อนวนัแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรัพยที์4ออกใหม่ใดๆ
ที4ให้สิทธิที4จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิที4จะซื(อหุ้นสามญัต่อ
ประชาชนและนกัลงทุนทั4วไปและ/หรือบุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

B3 คือ จาํนวนหุน้สามญัที4ออกใหม่เพื4อรองรับการใชสิ้ทธิของหลกัทรัพยใ์ดๆซึ4งให้
สิทธิที4จะแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิที4จะซื(อหุน้สามญัที4จะเสนอ
ขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและนักลงทุนทั4วไปและ/หรือ
บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

B3X คือ จาํนวนเงินที4บริษทัจะไดรั้บภายหลงัจากการหักค่าใชจ่้าย (ถา้มี) จากการ
ออกหลกัทรัพยใ์ดๆที4ให้สิทธิที4จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิที4
จะซื(อหุน้สามญัที4เสนอขายให้ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชน
และนกัลงทุนทั4วไปและ/หรือบุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณีรวมกบัเงินที4จะ
ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือซื(อหุน้สามญั 

 
4) เมื4อบริษทัจ่ายปันผลทั(งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ซึ4 งการเปลี4ยนแปลงราคาการใช้

สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั(งแต่วนัแรกที4ผูซื้(อหุน้สามญัไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที4ตลาด
หลกัทรัพย ์ขึ(นเครื4องหมาย XD) 

ก. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี4ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี(   

Price 1 = 
Price 0[     A1     ] 
    [ A1 + B1 ] 

 

ข. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี4ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี(  

Ratio 1 = 
Ratio 0[  A1 + B1  ] 
               [    A1    ] 



 

 "Q

 

โดยที4  

 

 

5) เมื4อบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ ;T ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดต้ามงบการเงินเฉพาะ
ของบริษทัสําหรับการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทัตลอดอายุ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 

การคาํนวณอตัราร้อยละของเงินปันผลที4จ่ายให้กับผูถื้อหุ้นให้คาํนวณโดยนําเงินปันผลที4จ่ายออกจริงในรอบ
ระยะเวลาบญัชีในแต่ละปีดงักล่าว รวมทั(งเงินปันผลระหวา่งกาล (ถา้มี) หารดว้ยกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้อง
ผลการดาํเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีนั(นการเปลี4ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบั
ทนัทีตั( งแต่วนัแรกที4ผูซื้(อหุ้นสามญัไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั(น (วนัแรกที4ตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศขึ(น
เครื4องหมาย XD) 

 “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” ใหใ้ชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 2) ขา้งตน้ 

“วนัที4ใชใ้นการคาํนวณ” หมายถึงวนัแรกที4ผูซื้(อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล 

 
ก.  ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี4ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี(   

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

[       MP      ] 
 

ข.  อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี4ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี(  

Ratio 1 = 
Ratio 0[        MP        ] 

[ MP - (D – R) ] 
 
โดยที4  

Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี4ยนแปลง 
Price T คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี4ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี4ยนแปลง 
Ratio T คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี4ยนแปลง 
MP คือ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” 

Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี4ยนแปลง 
Price T คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี4ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี4ยนแปลง 
Ratio T คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี4ยนแปลง 
A1 คือ จาํนวนหุน้สามญัที4ไดเ้รียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผู ้

ถือหุน้สามญัเพื4อสิทธิในการรับหุน้ปันผล 
B1 คือ จาํนวนหุน้สามญัที4ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 



 

 "R

D คือ เงินปันผลต่อหุน้ที4จ่ายจริงแก่ผูถื้อหุน้ 
R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที4จ่ายหากนาํกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 

90 มาคาํนวณจากจาํนวนหุน้ทั(งหมดที4มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

8) ในกรณีที4มีเหตุการณ์ใดๆอันทําให้ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้โดยที4
เหตุการณ์ใดๆนั(นไม่ไดก้าํหนดอยูใ่นขอ้ (%) ถึง (<) ให้ บริษทัหรือบริษทัอาจแต่งตั(งที4ปรึกษาทางการเงินของ
บริษทัขึ(นเพื4อร่วมกนัพิจารณากาํหนดการเปลี4ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่อยา่งเป็น
ธรรมและไม่ทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิมโดยใหถื้อวา่ผลการพิจารณานั(นเป็น
ที4สุดและให้บริษทัแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ทราบถึง
รายละเอียดดงักล่าวทนัทีที4ตอ้งทาํใหมี้การปรับสิทธิ 

B)   การคาํนวณการเปลี4ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (%) ถึง (8) เป็นอิสระต่อกนัและจะ
คาํนวณการเปลี4ยนแปลงตามลาํดบัเหตุการณ์ต่างๆก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” 
สาํหรับกรณีที4เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ(นพร้อมกนัใหค้าํนวณการเปลี4ยนแปลงเรียงตามลาํดบัดงันี( คือ (%) (<) (R) (") (Q) 
และ (8) โดยในแต่ละลาํดบัครั( งที4คาํนวณการเปลี4ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม Q 
ตาํแหน่งและอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 5 ตาํแหน่งราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัซึ4 งจะใชเ้ปรียบเทียบ ให้
ใชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ (Q) ขา้งตน้  

r) ในการปรับสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ โดยไม่มีการปรับ
ราคาใชสิ้ทธิควบคู่กบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิ ทั(งนี(  บริษทัจะจดัให้มี
การออกหุน้ใหม่เพิ4มเติมรองรับการเปลี4ยนแปลงการใชสิ้ทธิ เมื4อมีการดาํเนินการปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใช้
สิทธิตามเงื4อนไขการปรับสิทธิตามที4ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

;) การคาํนวณเปลี4ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (%) ถึง (6) จะไม่มีการเปลี4ยนแปลงซึ4งทาํให้
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงขึ(นและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิลดลงเวน้แต่กรณีการรวมหุ้นในกรณีที4หุ้นสามญัที4เกิดจาก
การใชสิ้ทธิตามจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิของการแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิในแต่ละครั( ง (ทศนิยม 5 ตาํแหน่ง
ของอตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี4ยนแปลง) คาํนวณออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนั(นทิ(งและหาก
ราคาการใชสิ้ทธิหลงัการเปลี4ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาํแหน่ง) คูณกบัจาํนวนหุ้นสามญัในการแสดงความจาํนงการ
ใชสิ้ทธิในรอบนั(นคาํนวณไดเ้ป็นเศษของบาท ใหต้ดัเศษของบาททิ(ง 

%T) ในกรณีที4มีการเปลี4ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจนเป็นผลทาํใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่ที4คาํนวณตามสูตรมีราคาตํ4ากวา่
มูลค่าที4ตราไวข้องหุน้สามญั (Par Value) ของบริษทั ใหใ้ชมู้ลค่าที4ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัเป็นราคาใชสิ้ทธิ 
และยงัใชอ้ตัราการใชสิ้ทธิตามที4กาํหนดในขอ้ (1) ถึง (5) ต่อไป แลว้แต่กรณี 

%%) สถานภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิที4อยู่ระหว่างวนัที4ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงความจาํนงใชสิ้ทธิและวนั
ก่อนที4กระทรวงพาณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพิ4มทุนชาํระแลว้อนัเนื4องจากการใช้สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิ
เช่นเดียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ ที4ยงัไม่ไดแ้สดงความจาํนงใชสิ้ทธิและสถานภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิจะ
สิ(นสุดลงในวนัที4กระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพิ4มทุนชาํระแลว้อนัเนื4องมาจากการใชน้ั(น 

%") ในกรณีที4บริษทัมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิในช่วงที4บริษทัยงัไม่ไดด้าํเนินการนาํหุ้น
สามญัที4เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที4
ไดใ้ชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บการปรับสิทธิยอ้นหลงัโดยบริษทัจะออกหุ้นสามญัใหม่เพิ4มเติมให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิโดยเร็วที4สุดตามจาํนวนที4ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บหากราคาที4ไดป้รับใหม่นั(นมีผลบงัคบัใช ้



 

 "<

โดยหุน้สามญัส่วนที4เพิ4มใหม่อาจไดรั้บชา้กวา่หุน้สามญัที4ไดรั้บก่อนหนา้นี(  แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัที4มี
การปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุน้) และภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัที4มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุน้) 

%Q) หุน้สามญัใหม่ที4เกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและไดรั้บผลประโยชน์อนัพึงไดเ้หมือนหุ้น
สามญัเดิมที4ออกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ของบริษทัทุกประการ เมื4อกระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพิ4มทุน
ชาํระแลว้ของบริษทั 

%R) การเปลี4ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื4อนไขที4ได้กําหนดไวข้้างต้น บริษัทจะ
ดาํเนินการแจ้งผลการเปลี4ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคาํนวณและเหตุผลที4ตอ้งมีการเปลี4ยนแปลง
ดงักล่าวใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบ เพื4อแจง้ราคาการใชสิ้ทธิ
และอตัราการใชสิ้ทธิที4กาํหนดขึ(นมาใหม่ รวมทั(งขอ้เท็จจริงโดยยอ่ของสาเหตุที4มีการปรับสิทธิวิธีการคาํนวณและ
วนัที4การปรับสิทธิดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั โดยจะแจง้การปรับสิทธิทนัที หรือก่อนวนัที4ราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ 
อตัราใชสิ้ทธิที4มีการเปลี4ยนแปลงนั(นมีผลใชบ้งัคบั และบริษทัจะแจง้รายละเอียดการเปลี4ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ
และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิผ่านสื4อการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (SET PORTAL) ให้ผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิทราบ ตามเวลาและวธีิการที4ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธินี(  

 
5. เงื5อนไขอื5นๆ 

ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลที4คณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอาํนาจพิจารณา (1) กาํหนดและแก้ไข
เปลี4ยนแปลงขอ้กาํหนด เงื4อนไข และรายละเอียดอื4นๆ ที4เกี4ยวขอ้งกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิจะซื(อหุ้นสามญัของบริษทั
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัที4จองซื(อและไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพิ4มทุนที4ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน 
(Rights Offering) (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1”) โดยไม่คิดมูลค่า (2) เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่างๆ ที4เกี4ยวขอ้ง (3) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานที4จาํเป็นที4เกี4ยวขอ้งกบัการจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ซึ4งรวมถึงการติดต่อ และการยื4นคาํขออนุญาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที4เกี4ยวขอ้งและการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
และ (4) ดาํเนินการอื4นใดอนัจาํเป็นและสมควรเกี4ยวกบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ดงักล่าวไดทุ้กประการ 

 

6. รายละเอยีดเกี5ยวกบัหุ้นสามญัที5ออกใหม่เพื5อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 ลกัษณะสําคญัของหุ้นสามญัที5ออกใหม่ 

จาํนวนหุน้สามญัที4ออกใหม่เพื4อรองรับ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที4จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษทั  

: RT,R;;,;;8 หุ้น คิดเป็นร้อยละ "T ของจาํนวนหุ้นที4
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั(งหมดของบริษทั (รวมจาํนวนหุน้ที4
บ ริษัทจัดไว้เ พื4 อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที4จะซื(อหุ้นสามัญของบริษัท 
ครั( งที4 1 (PHOL-W1)  

มูลค่าที4ตราไว ้ : หุน้ละ 1.00 บาท (ณ วนัที4 6 กนัยายน "<<;) 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 3.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่จะมีการปรับราคาใชสิ้ทธิ 
ซึ4งเป็นไปตามเงื4อนไขการปรับสิทธิ 
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 เนื4องจากหุน้สามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั(นหุ้นสามญัที4ออกใหม่เนื4องจาก
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจะสามารถเขา้ทาํการซื(อขายในตลาดหลกัทรัพย ์ไดภ้ายหลงัจากที4บริษทัดาํเนินการจด
ทะเบียนหุ้นสามญัที4ออกใหม่ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย ์แลว้ โดยบริษทัจะดาํเนินการยื4นขออนุญาตนาํหุ้นสามญัที4ออก
ใหม่จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์
โดยเร็ว  
 

7. ข้อจาํกดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิที4เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั เวน้แต่การโอนเกิดขึ(น
ในช่วงปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื4อพกัการโอนหรือการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ "; วนั ก่อนวนัใช้
สิทธิครั( งสุดทา้ย และตลาดหลกัทรัพยจ์ะทาํการขึ(นเครื4องหมาย SP (ห้ามการซื(อขาย) ล่วงหนา้ 2 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมุด
ทะเบียน (ในกรณีที4วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของตลาดหลกัทรัพย ์ให้
เลื4อนวนัปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้) โดยบริษทัจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิที4ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัในครั( งนี(ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
บุคคลต่างดา้ว 

1. บริษทัจะไม่ออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้ทธิที4เป็นบุคคลต่างดา้ว ซึ4 งไดด้าํเนินการใชสิ้ทธิตามวิธีการใชสิ้ทธิจน
ทาํให้อตัราส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างดา้วมีจาํนวนเกินกวา่ร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นที4จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั(งหมดของบริษทัตามที4ระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั หรือตามอตัราส่วนที4อาจมีการแกไ้ขในขอ้บงัคบัของ
บริษทัในอนาคต 

2. หากขอ้จาํกดัการโอนดงักล่าวขา้งตน้มีผลทาํให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
บุคคลต่างดา้วที4ไดด้าํเนินการใชสิ้ทธิตามวิธีการใชสิ้ทธิ ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามจาํนวนที4ระบุในใบแจง้
ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื(อหุ้นสามญั ไม่วา่ทั(งหมดหรือบางส่วน ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะสามารถเลือกให้
บริษทั ดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ4งดงัต่อไปนี(  

(ก) ใหบ้ริษทัคืนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ และเงินที4เหลือตามราคาใชสิ้ทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในส่วนที4ไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้โดยไม่มีดอกเบี(ย
ให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิบุคคลต่างดา้วดงักล่าว ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน %R วนั นบัจากวนัใชสิ้ทธิในครั( งนั(นๆ 

(ข) ให้บริษทัเป็นผูถื้อใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ 
และเงินตามจาํนวนการใชสิ้ทธิซื(อหุน้สามญัที4ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิง
บุคคลต่างดา้วไดย้ื4นความจาํนงการใชสิ้ทธิในส่วนที4ยงัไม่ไดใ้ช้สิทธิเอาไวต้ามลาํดับก่อนหลงั เพื4อ
ดาํเนินการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในส่วนที4ยงัมิไดมี้การใช้
สิทธิดงักล่าว เมื4อมีการเขา้ถือหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ไม่
ขดัต่อขอ้จาํกดัทั(งจาํนวนหรือบางส่วน  

ทั( งนี(  ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิบุคคลต่างดา้ว จะตอ้งแสดง
ความจาํนงที4จะใหบ้ริษทั ดาํเนินการตามขอ้ ก) หรือ ข) ขา้งตน้ โดยระบุในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ
ซื(อหุน้สามญั ณ วนัแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิในแต่ละครั( ง 
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(ค) บริษทัจะอนุญาตใหมี้การดาํเนินการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใน
ส่วนที4ยงัมิไดรั้บการใชสิ้ทธิตามขอ้ " (ข) บางส่วนหรือทั(งหมดในวนัใชสิ้ทธิวนัแรกที4สามารถกระทาํได้
โดยไม่ขดัต่อขอ้จาํกดั อยา่งไรก็ดี หากมีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที4รอ
การใชสิ้ทธิ ณ วนัใชสิ้ทธิดงักล่าวมากกวา่จาํนวนหุน้สามญัที4อนุญาตใหซื้(อไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จาํกดัการ
โอนหุ้น เรื4 องสัดส่วนการถือครองหลกัทรัพยข์องผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิบุคคลต่างดา้ว บริษทัจะ
ดาํเนินการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิบุคคลต่างดา้ว ตามลาํดบัการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิที4ครบถว้นสมบูรณ์ตามขอ้กาํหนดใน
การใชสิ้ทธิในครั( งนี(  

(ง) ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิบุคคลต่างดา้วจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่า
รูปแบบใดจากบริษทั ในกรณีที4ไม่สามารถดาํเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากขอ้จาํกัดเรื4 อง
สดัส่วนการถือครองหลกัทรัพยข์องผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิบุคคลต่าง
ดา้ว 

(จ) หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ แสดงความจาํนงใหบ้ริษทัดาํเนินตามขอ้ " 
(ข) และ ณ วนัใช้สิทธิครั( งสุดท้าย ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าวไม่
สามารถใช้สิทธิได้ เนื4องจากขอ้จาํกัดเกี4ยวกับการถือครองหุ้นของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายลุง
โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
ต่อบริษทั และบริษทัจะไม่ดาํเนินการชดใชค้่าเสียหายที4เกิดขึ(นทั(งสิ(น 

 

8. ที5มาของการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ที5เสนอขาย 

      ไม่มีการกาํหนดราคาของใบสาํคญัแสดงสิทธิ เนื4องจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นการออกโดยไม่คิด
มูลค่า 
 

9. การประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                          

 ในกรณีที4มีเหตุใหเ้กิดผลกระทบต่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทั(งในส่วนของราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ
ที4ทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์ นอกเหนือจากที4กาํหนดไว ้การเรียก และ/หรือ การประชุมผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี(  

1. บริษทัมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่วา่ในเวลาใดๆ อยา่งไรก็ตาม การเรียกประชุมจะตอ้งไม่ใช่
เพื4อแกไ้ขเพิ4มเติมขอ้กาํหนดสิทธิเรื4องการขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือการเปลี4ยนแปลงราคาหรืออตัราการ
ใชสิ้ทธิ ยกเวน้การปรับสิทธิตามที4ระบุไวใ้นขอ้ R. 

2. ในการเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่วา่จะเป็นการเรียกประชุม โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที4ยงัมิไดใ้ช้
สิทธิ หรือบริษทัเป็นผูด้าํเนินการเรียกประชุม ให้บริษทัจดัทาํหนงัสือนดัประชุม ระบุ สถานที4 วนั เวลา ผูที้4ขอให้
เรียกประชุม และเรื4องที4จะพิจารณาในที4ประชุม และจดัส่งใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที4ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิ
ไปแลว้บางส่วนแต่ละราย ตามรายชื4อ และที4อยูที่4ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ และแจง้ผ่าน
ระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(SET PORTAL) เพื4อกาํหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ B 
วนัก่อนการประชุมในแต่ละครั( ง 
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3. ในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที4ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนซึ4งมี
สิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื4นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้โดย
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะตอ้งจดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที4บริษทักาํหนดและให้ยื4นหนงัสือมอบ
ฉนัทะต่อประธานที4ประชุมหรือผูที้4ประธานที4ประชุมมอบหมายก่อนเริ4มการประชุม  

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที4มีสิทธิออกเสียงในที4ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ที4ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนของบริษทัในขณะนั(น โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิคนใด
ที4มีส่วนไดเ้สียในขอ้พิจารณาอนัใดซึ4 งที4ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิคนนั(น
ออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณาขอ้นั(น 

 ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที4 มีส่วนได้เสียตามข้อนี(  หมายถึง ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที4 มีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในเรื4องที4ที4ประชุมพิจารณาลงมติ 

4. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที4ถืออยู่
โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิหนึ4งหน่วยมีหนึ4งเสียง ผูเ้ป็นประธานในที4ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจาก
สิทธิที4ตนมีในฐานะเป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือผูรั้บมอบฉนัทะ 

5. ในการประชุมผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที4จัดขึ( นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที4ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที4เป็นประธานที4ประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที4ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดัการประชุม ประธานในที4ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที4ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิลงมติ
เห็นชอบคดัเลือกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที4ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที4ทั(งสองกรณี
ประธานที4ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี(ขาด 

6. องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที4ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ
หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ "< ราย ซึ4 งถือใบสําคญั
แสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ <T ของจาํนวนหน่วยทั(งหมดของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที4ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ 
และ/หรือ ใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที4ไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ใหถื้อวา่การประชุม
เป็นอนัระงบัไป หากการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธินั(นเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษทัให้นัด
ประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ B วนั แต่ไม่เกินกวา่ %R วนั นบัจากวนักาํหนดประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิในครั( งแรก และใหบ้ริษทัดาํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกรายและตลาด
หลกัทรัพยต์ามรายละเอียดและวธีิการที4ระบุไวข้า้งตน้ ในการประชุมครั( งหลงันี(ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
กล่าวคือ มีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดถือว่าเป็นองค์ประชุม ทั(งนี(  สาํหรับในกรณีที4ผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิเป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ 

7. ในกรณีที4ปรากฏวา่การประชุมครั( งใด เมื4อล่วงเวลานดัไปแลว้ R< นาที ยงัมีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม
ยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมใหถื้อวา่การประชุมเป็นอนัระงบัไป  

8. มติที4ประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ4 งหนึ4 งของจาํนวนหน่วยของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที4ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ และ/หรือ ใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน ณ ขณะนั(น ซึ4 งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

9. มติใดๆ ซึ4งที4ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นั(น ให้ถือวา่มีผลผูกพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุก
รายไม่วา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธินั(นจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่ก็ตาม 



 

 ";

10. ภายหลงัจากบริษทัไดด้าํเนินการจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะแจง้มติของที4ประชุมผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(SET PORTAL) 
โดยเร็ว 

11. บริษทัจะดาํเนินการจัดทาํและบนัทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบนัทึกดงักล่าวไวที้4สํานักงานใหญ่ของ
บริษทั รายงานการประชุมที4ไดล้งลายมือชื4อโดยประธานให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบูรณ์ของกิจการทั(งหลายที4ได้
ประชุมกนันั(น และจดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน %R วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

12. ในการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษทัหรือผูที้4ได้รับมอบหมายจากบริษทั และที4ปรึกษากฎหมายของ
บริษทัมีสิทธิที4จะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื4อแสดงความคิดเห็นหรือใหค้าํอธิบายในที4ประชุมผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้

13. บริษทัจะเป็นผูช้าํระค่าใชจ่้ายที4เกี4ยวขอ้งกบัการจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทั(งหมด 

14. บริษทัจะแกไ้ขเพิ4มเติมขอ้กาํหนดสิทธิตามมติที4ประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธินบัตั(งแต่วนัที4ประชุมเพื4อลงมติ 
และบริษทัจะแจง้การแกไ้ขเพิ4มเติมขอ้กาํหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ละนายทะเบียน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบในวนัทาํการถดัไป และจะแจง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยท์ราบภายใน %< 
วนันบัแต่วนัที4มีการแกไ้ขเพิ4มเติมขอ้กาํหนดสิทธินั(น 

 

10. การแก้ไขเพิ5มเตมิข้อกาํหนดสิทธิและเงื5อนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

การแกไ้ขเพิ4มเติมขอ้กาํหนดสิทธิไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนดตามประกาศ ทจ. QR/"<<% 
หรือกฎเกณฑใ์ดๆ ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สาํนกังาน ก.ล.ต. 
หรือตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั(งที4จะมีเพิ4มเติมภายหลงัที4บริษทัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในครั( งนี(  ทั(งนี(  ผูอ้อก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที4จะเสนอให้แกไ้ขขอ้กาํหนดสิทธิในเรื4อง อตัราการใช้
สิทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ และอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่จะเป็นไปตามเงื4อนไขการปรับสิทธิ โดยบริษทัจะแจง้ไปยงัผู ้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทุกรายถึงการแกไ้ขเพิ4มเติมขอ้กาํหนดสิทธิดงักล่าว และจะจดัส่งขอ้กาํหนดสิทธิที4แกไ้ขเพิ4มเติม
ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเมื4อไดรั้บการร้องขอภายใน %< วนันบัแต่วนัที4ไดรั้บการร้องขอเป็นหนงัสือจากผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิ และบริษทัจะจดัส่งขอ้กาํหนดสิทธิที4แกไ้ขเพิ4มเติมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละนายทะเบียนใบสําคญั
แสดงสิทธิภายในวนัทาํการถดัไป และจดัส่งใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน %< วนันบัแต่วนัที4มีการแกไ้ขเพิ4มเติมขอ้กาํหนด
สิทธินั(น 

การแกไ้ขเปลี4ยนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิ ในเรื4องที4จะกระทบต่อสิทธิที4มิใช่สาระสาํคญัของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
เช่น แกไ้ขขั(นตอนการใชสิ้ทธิ หรือเรื4องที4เห็นไดว้า่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้ หรือในส่วนซึ4ง
ไม่ทาํใหสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยลงหรือเพื4อให้เป็นไปตามบทบญัญติัหรือหลกัเกณฑที์4กาํหนดในกฏหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือกฏหมายอื4นใดที4เกี4ยวขอ้ง กฏระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือคาํสั4งที4มีผลบงัคบัทั4วไป หรือ
ประกาศ หรือขอ้บงัคบัของ สาํนกังาน ก.ล.ต.ที4เกี4ยวขอ้งให้บริษทักระทาํโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากที4ประชุมผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากที4ไดแ้จง้ให้สํานักงาน ก.ล.ต. ไดท้ราบแลว้ ทั( งนี(  การแกไ้ขเปลี4ยนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิ
จะตอ้งไม่เป็นการขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือการเปลี4ยนแปลงราคา หรืออตัราการใชสิ้ทธิ ยกเวน้การปรับสิทธิตาม
เงื4อนไขการปรับสิทธิที4ระบุไวใ้นขอ้ R 




