
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสทิธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทนุ 
ของบริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่1 (DITTO-W1)



 

หนา้ 1 

ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสทิธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทนุ 

ของบริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่1 (DITTO-W1) 
 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (DITTO-W1)           
(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือ ใบส ำคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1”) ออกโดยบริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)      
(“บรษิัทฯ”) ตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2565 ซึ่งอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ ออกและจดัสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวนไม่เกิน 88,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิโดยออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ ไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิในวันที่ 29 เมษายน 2565 ทั้งนี ้ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิจะไดร้บัสิทธิตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ (ตามค า
นิยามที่ระบดุา้นล่าง) นี ้โดยบรษิัทฯ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนัตามขอ้ก าหนดสิทธินีท้กุประการและใหถื้อ
ว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิรบัทราบและเขา้ใจขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในขอ้ก าหนดสิทธินีเ้ป็นอย่างดีแลว้ โดยบรษิัทฯ จะจดัใหม้ี
การเก็บรกัษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธินีไ้ว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ และส านกังานใหญ่ ของตวัแทนรบัแจง้ความจ านง
ในการใชสิ้ทธิ (ตามค านิยามที่ระบดุา้นล่าง) (ถา้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนด
สิทธิไดใ้นวนัและเวลาท าการของสถานที่ดงักล่าว 
 
ค ำจ ำกดัควำม 
ค าและขอ้ความตา่งๆ ที่ใชใ้นขอ้ก าหนดสิทธินี ้ใหม้คีวามหมายดงัต่อไปนี ้
ข้อก ำหนดสิทธิ หมายถึง ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ

และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่  1 (DITTO-W1) 
(รวมถึงที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม (ถา้มี)) 

ตลำดหลักทรัพย ์ หมายถึง ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และ/หรือ ตลาดหลักทรพัย ์
เอ็ม เอ ไอ 

ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สิทธิ 

หมายถึง บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการรบั
แจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (ถา้มี) 
ตามขอ้ 1.2.3 

นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดง
สิทธิ 

หมายถึง บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือผูท้ี่ไดร้บั
แต่งตัง้โดยชอบใหท้ าหนา้ที่เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดง
สิทธิแทน 

บริษัทฯ หมายถึง บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง เอกสารที่ออกโดย บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั เพื่อใชแ้ทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 



 

หนา้ 2 
 

ประกำศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เรื่อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้ท่ีออกใหม่ และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดง
สิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 (ตามที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ หมายถึง ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามขอ้ 1.2.4 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธ ิ

หมายถึง ระยะเวลาที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการ
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ สามารถแจง้ความจ านงการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดต้ามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2.3 

วันก ำหนดกำรใช้สทิธ ิ หมายถึง วนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิในการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไดต้ามที่ระบุไวใ้น
ขอ้ 1.2.1 

วันท ำกำร หมายถึง วนัท่ีตลาดหลกัทรพัยเ์ปิดท าการตามปกติ ซึ่งมิใช่วนัเสารห์รือวนั
อาทิตยห์รือวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุ
ท าการของธนาคารพาณิชย ์

ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ หมายถึง บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ

หมายถึง สมดุทะเบียนหรือแหล่งขอ้มลูทางทะเบียนซึ่งบนัทึกรายละเอียด
เก่ียวกับใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่เก็บ
รกัษาโดยนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 
1. รำยละเอียดของใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัทฯ ไดอ้อกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 88,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการจดัสรร 5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิ ตามมติที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ดงันี ้

 
1.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสทิธทิีอ่อก 
ผู้ออก บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) 

ชื่อ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 

ชนิด ระบชุื่อผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ บรษิัทฯ จะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 



 

หนา้ 3 

วันทีอ่อกใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ

20 พฤษภาคม 2565  

วันครบก ำหนดอำยุใบส ำคัญ
แสดงสทิธ ิ

19 พฤษภาคม 2568 โดยใบส ำคญัแสดงสทิธจิะพน้สภำพจำกกำรเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในวนัถดัไป 

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสทิธิ    
ทีอ่อกและเสนอขำย 

88,000,000 หน่วย 

จ ำนวนหุ้นสำมัญทีจั่ดสรร
เพื่อรองรับกำรใชส้ิทธ ิ

88,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 20.00 ของจ านวนหุ้นที่ช  าระแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 
440,000,000 หุน้ ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565   

วิธีการค านวณสดัส่วนหุน้รองรบั : 

= 
หุน้รองรบัส าหรบั DITTO-W1

หุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 
  

= 
88,000,000 

440,000,000 

= รอ้ยละ 20.00 

รำคำเสนอขำย 0.00 บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมลูค่า) 

วิธีกำรจดัสรร จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏในวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มี
สิทธิได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่  29 เมษายน 2565 ใน
อตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 

อัตรำกำรใช้สทิธ ิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บรษิัทฯได ้1 หุน้ (เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ) 

ในกรณีที่มีเศษของหุน้สามญัหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO- W1 จากการค านวณ 
(หากมี) ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

รำคำกำรใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมัญ 

40.00 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ) 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธ ิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
DITTO-W1 ได้ในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถเริ่มใชสิ้ทธิครัง้แรกไดใ้น
เดือนกันยายน 2565 และวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยคือวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-
W1 มีอายคุรบ 3 ปี ซึ่งตรงกบัวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2568 ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัใชสิ้ทธิตรง
กับวนัหยุดท าการของบริษัทฯ ใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อน
หนา้วนัใชสิ้ทธิดงักล่าว 
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ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธ ิ

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 ซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัของ
บริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใน
ระยะเวลา 5 วันท าการ ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัทฯ ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ
ดงักล่าวเป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ดงักล่าว ยกเวน้การ
แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สุดท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 4 
กรณี ดงันี ้

กรณีที่ 1 กรณีการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 และ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจ านวน และกรรมการ และ /หรือ 
พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบรษิัทฯ ทัง้จ านวน 

กรณีที่ 2 กรณีการออกและจดัสรรเพียงใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดย
กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ทัง้จ านวน 

กรณีที่ 3 กรณีการออกและจดัสรรเพียงใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 โดย
บุคคลอื่นที่มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน
ของบรษิัทฯ ทัง้จ านวน 

กรณีที่ 4 กรณีการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 และ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิม
เป็นผูใ้ชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯทั้งจ านวน และ
กรรมการและ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ทัง้จ านวน 

โดยพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ดงันี ้

1. การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 
สตูรการค านวณ 

Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) 

Qo =  จ านวนหุน้สามญัที่มีอยู่เดิมเท่ากบั 440,000,000 หุน้ ณ วนัประชมุ
คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิ DITTO-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 เมื่อวันที่ 28 
กมุภาพนัธ ์2565 รวมกบัจ านวนหุน้ส าหรบัการปันผลเป็นหุน้สามญั
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ของบริษัทฯพรอ้มกันในครั้งนี ้ จ านวน 88,000,000 หุ้น รวมเป็น
จ านวนทัง้สิน้ 528,00,000 หุน้ และจ านวนหุน้สามญัที่ผูถื้อหุน้เดิม
ใชสิ้ทธิซือ้ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 ในแต่ละกรณี โดย
ในแต่ละกรณีไดแ้ก่ 

- กรณีที่ 1 : Qo1 = 616,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 2 : Qo2 = 528,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 3 : Qo3 = 528,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 4 : Qo4 = 528,000,000 หุน้ 

 

Qw = จ านวนหุน้สามัญใหม่ที่เพิ่มขึน้จากการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดง    
สิทธิ DITTO-W1 และ/หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยใน
แต่ละกรณี ไดแ้ก่ 

- กรณีที่ 1 : Qw1 = 12,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 2 : Qw2 = 12,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 3 : Qw3 = 88,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 4 : Qw4 = 100,000,000 หุน้ 

 

ดงันัน้ 

กรณีที่ 1 : Control Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 1.91 

กรณีที่ 2 : Control Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 2.22 

กรณีที่ 3 : Control Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 14.29 

กรณีที่ 4 : Control Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 15.92 

 

2. การลดลงของราคา (Price Dilution) 
สตูรการค านวณ 

Price Dilution = (Po – Pn) / Po 

Po =  ราคาก่อนการเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ 26.56 บาทต่อหุน้ โดยค านวณ
จากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัทฯในช่วงเวลา 
15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่ 
28 กุมภาพันธ์  2565 (ตั้งแต่วันที่  4 กุมภาพันธ์  2565 ถึ ง  25 
กุมภาพนัธ ์2565) ซึ่งเท่ากับ 31.87 บาทต่อหุน้ คูณดว้ยจ านวนหุน้
สามัญมีอยู่เดิมเท่ากับ 440,000,000 หุ้น ณ วันประชุมประชุม
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คณะกรรมการบริษัท หารดว้ยจ านวนหุน้สามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 
440,000,000 หุน้ ณ วนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท รวมกบัจ านวน
หุ้นส าหรับการปันผลเป็นหุน้สามัญของบริษัทฯพรอ้มกันในครัง้นี ้
จ านวน 88,000,000 หุน้ รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 528,00,000 หุน้ 

Po = 
31.87 x 440,000,000 

440,000,000 + 88,000,000 

Po = 26.56 บาท 

เนื่องจากราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 สูงกว่า
ราคาก่อนเสนอขาย Po และราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ESOP-W1 เป็นราคาที่เท่ากับราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่  สจ. 
39/2551 ดงันัน้ การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 และ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 จะไม่ส่งผลใหเ้กิดการลดลงของราคาหุน้ 

 

3. การลดลงของก าไรสทุธิต่อหุน้ (Earning per Share Dilution) 
สตูรการค านวณ 

EPS Dilution = (EPSo – EPSn) / EPSo 

EPSo = ก าไรสทุธิ / Qo 

 โดยก าไรสทุธิใน 4 ไตรมาสล่าสดุของบรษิัทฯเท่ากบั 200,683,284 บาท 

   Qo = จ านวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 440,000,000 หุ้น ณ วัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติ ให้ออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-
W1 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2565 รวมกับจ านวนหุน้ส าหรบัการ
ปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯพร้อมกันในครั้งนี ้ จ านวน 
88,000,000 หุน้ รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 528,00,000 หุน้ 

EPSo = 200,683,284 / 528,000,000 

EPSo = 0.38 บาทต่อหุน้ 

EPSn = ก าไรสทุธิ / (Qo+Qn) 

    Qn =  จ านวนหุน้สามญัใหม่ที่เพิ่มขึน้จากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิ DITTO-W1 และ/หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดย
ในแต่ละกรณี ดงันี ้

- กรณีที่ 1 : Qn1 = 100,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 2 : Qn 2 = 12,000,000 หุน้ 



 

หนา้ 7 

- กรณีที่ 3 : Qn 3 = 88,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 4 : Qn 4 = 100,000,000 หุน้ 

ดงันัน้ EPSn ในแต่ละกรณี เป็นดงันี ้

- กรณีที่ 1 : EPSn1 = 0.32 บาทต่อหุน้ 
- กรณีที่ 2 : EPSn 2 = 0.37 บาทต่อหุน้ 
- กรณีที่ 3 : EPSn 3 = 0.33 บาทต่อหุน้ 
- กรณีที่ 4 : EPSn 4 = 0.32 บาทต่อหุน้ 

 

EPS Dilution ในแต่ละกรณี เป็นดงันี ้

กรณีที่ 1 : EPS Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 15.92 

กรณีที่ 2 : EPS Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 2.22 

กรณีที่ 3 : EPS Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 14.29 

กรณีที่ 4 : EPS Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 15.92 

 
1.2 กำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใชส้ิทธิ  

 
1.2.1 วันก ำหนดกำรใช้สทิธ ิ

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการ
สดุทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยสามารถเริ่ม
ใชสิ้ทธิครัง้แรกไดใ้นเดือนกันยายน 2565 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2565 และวันก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้
สุดทา้ย คือวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวนัที่ 19 
พฤษภาคม 2568 โดยหากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ใด (ซึ่งรวมถึงวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย) ไม่ตรงกบั
วนัท าการ ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้นัน้ 

 
1.2.2  กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทนุ 
 ในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้ส าหรบัใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
ภายในวันก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว และใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 
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1.2.3  ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ  

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนั
ก าหนดการ ใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ยกเวน้การแสดงความจ านง
ในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ใหแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 
15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย”) 
 
ทั้งนี ้บริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใชสิ้ทธิครัง้
สดุทา้ยซึ่งจะมีการปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย โดยตลาดหลกัทรพัยจ์ะขึน้เครื่องหมาย SP เพื่อหา้มการซือ้ขายใบส าคญัแสดง
สิทธิล่วงหนา้ 2 วนัท าการก่อนปิดสมดุทะเบียน ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิวนั
แรกตรงกับวนัหยุดท าการของตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้ล่ือนวนัปิดสมดุทะเบียนวนัแรกดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อน
หนา้ 
 
บริษัทฯ จะแจง้ข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เก่ียวกับวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาการแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใช้
สิทธิ รายละเอียดบญัชีธนาคารของบริษัทฯ เพื่อการจองซือ้และใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  บุคคลที่บรษิัทฯ 
จะแต่งตั้งใหเ้ป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (ถา้มี) 
(“ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) และสถานที่ติดต่อในการใชสิ้ทธิ โดยผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลู
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 5 วันท าการก่อน
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ส าหรบัวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยบรษิัทฯ จะแจง้
ข่าวดงักล่าวผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อน
ปิดสมุดทะเบียนพรอ้มทั้งส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มิรายชื่อปรากฏตามสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนทางไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 
 

1.2.4 ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ
(ก)  ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีทั่วไป สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บคุคลหรือนิติบุคคล

ที่ปรากฏชื่อเป็นเจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนดงักล่าวในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใน
ขณะนัน้ ๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียน ในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญั
แสดงสิทธิ เวน้แต่จะไดม้ีการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถใชย้ันกับบริษัทฯ ไดต้ามขอ้ 4.1(ก) 
เกิดขึน้แลว้ในวนัปิดสมดุทะเบียนที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ซึ่งสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(ข) ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแทน สิทธิใน
ใบส าคัญแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัแจง้เป็น
หนงัสือจากศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยว์่าเป็นผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนดงักล่าวที่ลงทะเบียน
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ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไวใ้นชื่อของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นขณะนัน้ ๆ หรือในวนัแรก
ของการปิดสมดุทะเบียน ในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

    
1.2.5  นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสทิธิ  

บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-2009-9999 
Website : http://www.set.or.th/tsd 

 
นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยชื่อเต็ม สญัชาติ และที่อยู่ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งตามที่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะก าหนด ในกรณีขอ้มลูไม่ตรงกันบริษัทฯ จะถือว่า
สมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้ง 
 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ที่ในการแจง้การเปล่ียนแปลงหรือขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไ ข
ขอ้ผิดพลาดดงักล่าว 
 

1.2.6 สถำนทีต่ิดต่อในกำรใช้สิทธ ิ
บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
235/1-3 ถนนราษฎรพ์ฒันา แขวงราษฎรพ์ฒันา 
เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศพัท ์ : 02-517-5555 
โทรสาร : 02-517-5434 
 
ทั้งนี ้ในกรณีที่บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.2.3 ใหผู้ถื้อใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ตอ้งการใชสิ้ทธิแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไดท้ี่ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
โดยบรษิัทฯ จะแจง้รายละเอียดของตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิและสถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิผ่าน
ระบบเผยแพรข่อ้มลูผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์
 

1.2.7 เงือ่นไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไดท้ี่บรษิัทฯ หรือตวัแทน
รบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.dittothailand.com) และแจง้
ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไดท้ี่บริษัทฯ หรือตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (แลว้แต่

http://www.set.or.th/tsd
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กรณี) ตามรายละเอียดที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.2.6 โดยจะตอ้งแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิตามระยะเวลาการแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิตามที่ระบใุนขอ้ 1.2.3 ขา้งตน้ 
 
ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชสิ้ทธิ
ตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อใหอ้อกใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

 
(ก) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยข์องตนอยู่ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ใน

บัญชี “บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก ” ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือเพื่อใหอ้อก
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นนายหนา้
ซือ้ขายหลักทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัทหลักทรพัยด์ังกล่าวจะด าเนินการแจง้กับศูนยร์บัฝาก
หลักทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อใชเ้ป็น
หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ 
 

(ข) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยโ์ดยใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนยร์ับ
ฝากหลักทรพัยใ์น “บัญชีบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย”์ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้
ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือเพื่อใหอ้อกใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิตามที่ตลาดหลักทรพัยก์ าหนดโดยยื่นต่อศูนยร์บัฝากหลักทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิ
จาก “บัญชีบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย์” โดยศูนยร์บัฝากหลักทรพัยจ์ะด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญ
แสดงสิทธิเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ 
 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิและในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless)) ที่ประสงคจ์ะ
ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน จะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ โดยด าเนินการและยื่น
เอกสารแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ ดงันี ้ 

 
(ก) ยื่นใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุที่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุก

รายการพรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่บริษัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
 

(ข) น าส่งใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบใุนใบแจง้ความจ านงการใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บรษิัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี) 

 
(ค) ช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิตามที่ระบใุนใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่



 

หนา้ 11 

บริษัทฯ หรือตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ (แลว้แต่กรณี) โดยผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจะตอ้งช าระเป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ที่สามารถเรียก 
เก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท ดิทโต ้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้และใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ”  หรือช าระโดยวิธีการอื่นใด
ตาม แต่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิจะเป็นผูก้  าหนดและแจง้ใหท้ราบ
ต่อไป 
 
ทัง้นี ้การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวจะสมบรูณต์่อเมื่อบริษัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านง
ในการใชสิ้ทธิเรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หากบรษิัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตวัแทน
รบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นัน้ ๆ โดยบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
จะจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิพรอ้มกบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟทท์ี่
เรียกเก็บเงินไม่ไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้
นัน้ ๆ ทัง้นี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไดใ้หม่ใน
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้ต่อ ๆ ไป เวน้แต่การใชสิ้ทธิครัง้นัน้จะเป็นการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย บริษัทฯ 
จะถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ ซึ่งบรษิัทฯ และตวัแทนรบัแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
 

(ง) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 
1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ/

ส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พรอ้ม
ส าเนาทะเบียนบา้น (ในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่ง
ท าให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แนบ
เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบ
หย่า ใบแจง้เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ เป็นตน้) พรอ้มลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2) บคุคลธรรมดาสญัชาติต่าง
ดา้ว 

: 
 

ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายลุงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย : 3.1) ส าเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นั้น ๆ 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ  านาจลงนาม ของนิติบุคคลนั้นและประทับตรา
ส าคญัของนิติบคุคล(ถา้มี) และ 
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3.2) ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของ
ผู้มีอ  านาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูตอ้งในเอกสารตามขอ้ 3.1) 

4) นิติบคุคลสญัชาติตา่งดา้ว : 4.1) ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ 
หนังสือรับรองของนิติบุคคลพร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผู้มีอ  านาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถา้
มี) และ 

4.2) ส าเนาหนังสือเดินทางของผูม้ีอ  านาจลงนามที่ไดล้ง
ลายมือชื่อรบัรองส าเนาเอกสารตามขอ้ 4.1) ที่ยังไม่
หมดอาย ุพรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้มีอ  านาจลงนามลง
ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งไดร้บัการรบัรอง
ลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ 

      
ทัง้นี ้หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามที่กล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ 
และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบั
แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ สามารถใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดต้ามความเหมาะสม 

 
(จ) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตาม

บทบัญญัติแห่งประมวลรษัฎากร หรือขอ้บังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใชบ้ังคับกับการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
1.2.8 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น โดยอตัรา

การใชสิ้ทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุน้สามญัเพิ่มทุนหน่ึงหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัราการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 5. 

 
1.2.9 หากบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการ ใชสิ้ทธิไดร้บัเอกสารแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 

1.2.7 ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งหรือตรวจสอบไดว้่าขอ้ความที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจง้ความ
จ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกตอ้ง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถว้น
ถูกตอ้งตามบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากร ขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท า
การแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ท าการ
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แกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้
สิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนในครัง้นั้น ๆ โดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิจะจัดส่ง
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินที่ไดร้บัไวค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว
โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด
โดยบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ อย่างไรก็ตาม ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
แจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไดใ้หม่ในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ต่อ ๆ ไป เวน้แต่การใชสิ้ทธิ
ครัง้นั้นจะเป็นการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย ใหถื้อว่าใบส าคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ โดย
บริษัทฯ และตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิจะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่
ว่าในกรณีใด ๆ 

 
ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิช าระจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้นหรือมีการช าระเงินเกินจ านวนในการ
ใช้สิทธิ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ มีสิทธิที่จะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี ้ตามที่บรษิัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ จะเห็น สมควร 
 
(ก) ถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิมีจ านวนเท่ากบั (1) จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนที่พึงจะไดร้บัตาม

สิทธิ หรือ (2) จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนที่พึงไดร้บัตามจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซึ่งบริษัทฯ หรือตวัแทน
รบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิไดร้บัช าระไวจ้รงิตามราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิในขณะนัน้ 
แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกว่า หรือ 
 

(ข) ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงคจ์ะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หากบริษัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
ไม่ไดร้บัเงินครบตามจ านวนการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว ใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นั้น เฉพาะส่วนที่ผูถื้ อใบส าคัญแสดงสิทธิ
ช าระจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น ทัง้นี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงการใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไดใ้หม่ในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ต่อ ๆ ไป เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 
ใหถื้อว่าใบส าคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ โดยบริษัทฯ และตัวแทนรบัแจ้ง
ความจ านงในการใชสิ้ทธิ จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

 
ในกรณีตามขอ้ (ก) หรือ (ข) หากมีกรณีตอ้งส่งเงนิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ บรษิัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบั
แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ จะส่งเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิหรือเงินที่ไดร้บัไวค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นีต้ามวิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด
โดยบรษิัทฯ และหรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
 
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดม้ีการส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิหรือเงินท่ีไดร้บัไวโ้ดยไม่มีการใช้
สิทธิหรือไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้โดยไดส่้งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบแจง้ความจ านงการใช้
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สิทธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินคืนแลว้โดยชอบ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มี
สิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

 
1.2.10 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ 

บรษิัทฯ จะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยระบจุ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวภายใน 15 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นั้น ๆ และจะท าการยกเลิกใบส าคญัแสดง
สิทธิใบเก่า 

 
1.2.11 จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือ

ใบส าคญัแสดงสิทธิไดช้ าระตามที่กล่าวมาขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิ โดยบริษัทฯ จะออกหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุเป็นจ านวนเต็มไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิคณูดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ 

 หากมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิ้ทธิ แลว้ท าให ้(ก) มีเศษหุน้เหลืออยู่จากการค านวณ
ดงักล่าว บรษิัทฯ จะไม่น าเศษหุน้ดงักล่าวมาคิดค านวณ และใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้ และ (ข) มีเศษของบาทจาก
การค านวณเงินจากการใชสิ้ทธิ ใหต้ัดเศษของบาทนั้นทิง้ อนึ่ง บริษัทฯ จะช าระคืนเงินที่เหลือจากการใชสิ้ทธิ
ดงักล่าว (หากมี) โดยไม่มีดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใน
ครัง้นั้น ๆ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดโดยบริษัทฯ และหรือตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ทั้งนี ้
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ช าระคืนเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิ หากจ านวนเงินดงักล่าวเป็นเศษที่ต  ่ากว่าบาท 

 
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดม้ีการส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิหรือเงินท่ีไดร้บัไวโ้ดยไม่มีการใช้
สิทธิหรือไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้โดยไดส่้งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบแจง้ความจ านงการใช้
สิทธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินคืนแลว้โดยชอบ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มี
สิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และหรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 
 

1.2.12  เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจง้ความจ านง
การใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.2.7 อย่างครบถว้นถกูตอ้ง กล่าวคือ ไดส่้งมอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิ และใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ พรอ้มหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ และช าระ
เงินในการใชสิ้ทธิถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ ์ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใชสิ้ทธิได ้เวน้
แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือจากบรษิัทฯ 

 
1.2.13 เมื่อพน้ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิยงัไม่ไดป้ฏิบตัิ

ตามเงื่อนไขการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.2.7 อยา่งครบถว้น ใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้
สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอ้ีก 

 
1.2.14 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจ านวนหุน้สามัญ

เพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามการใช้สิทธิภายใน 14 วันนับแต่วันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะ
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ด าเนินการใหน้ายทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ จดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดใ้ชสิ้ทธินัน้เขา้เป็นผูถื้อหุน้
สามญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ไดอ้อกตามการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอใหร้บัหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนเขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 30 วนันบัแต่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ 

 
1.2.15  ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีส ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะด าเนินการชดใชค้่าเสียหายที่

เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้ 6. 
 
1.2.16 บรษิัทฯ จะไม่ชดใชค้่าเสียหายใด ๆ  ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ (ทัง้บคุคลธรรมคาและนิติบคุคล) ซึ่งมีสญัชาติ

ต่างดา้ว ที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดอ้นัเนื่องมาจากขอ้จ ากดัในเรื่องอตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้ว ซึ่งขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ ก าหนดว่า สดัส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วจะตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ัง้หมด 

 
2. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ
 การเรียก และ/หรือ การประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหเ้ป็นไปตามวิธีการดงัต่อไปนี ้

(ก) บรษิัทฯ มีสิทธิเรียกประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บรษิัทฯ จะตอ้งเรียกประชมุ
ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่
วนัท่ีบรษิัทฯ ทราบว่าเกิดเหตกุารณอ์ย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปนี ้
 
1) หากมกีารเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิในสาระส าคญัไม่ว่าโดยบรษิัทฯ หรือผูถื้อ

ใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 3. ทัง้นี ้บรษิัทฯ และ/หรือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มี
สิทธิที่จะเสนอใหแ้กไ้ขขอ้ก าหนดสิทธิในเรื่องอตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิ 
 

2)  หากมีเหตุการณ์ส าคัญที่อาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอย่างเป็น
นยัส าคญัหรือความสามารถของบรษิัทฯ ในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

 
ในกรณีที่บรษิัทฯ ไม่ด  าเนินการจดัการประชมุภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีบรษิัทฯ ทราบว่าเกิดเหตกุารณ์
ดงักล่าวในขอ้ 1) หรือ 2) ขา้งตน้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกันไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมด ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ณ ขณะนัน้ อาจรว่มกัน
เขา้ชื่อท าหนงัสือรอ้งขอใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการจดัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิได ้โดยระบุเหตุผลใน
การที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าว และบริษัทฯ จะตอ้งจัดประชุมผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัที่ไดร้บัการรอ้งขอจากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว
นัน้ หากบริษัทฯ ไม่จดัการประชมุภายในก าหนดดงักล่าวผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถจดัประชมุผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไดเ้อง 
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ในกรณีที่มีการจัดประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะท าการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิเพื่อก าหนดสิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสลงสิทธิในการเขา้ร่วมประชมุเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 
วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

(ข) ในการเรียกประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากบริษัทฯ หรือผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิรอ้งขอใหบ้รษิัทฯ จดัท าหนงัสือนดัประชมุโดยระบุสถานที่  วนั เวลา ผูท้ี่ขอใหเ้รียก
ประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในท่ีประชมุ และจดัส่งใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละรายตามรายชื่อ
และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และแจง้ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยไ์ม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
(ค) ในการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทนตนก็ได ้โดยผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิดงักล่าวจะตอ้งจดัท าหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ ก าหนดและใหย้ื่นหนงัสือมอบฉันทะ
ต่อประธานที่ประชมุหรือผูท้ี่ประธานท่ีประชมุมอบหมายก่อนเริ่มการประชมุ 

 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิของบรษิัทฯ ซึ่งปรากฎรายชื่อในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัปิดสมดุทะเบียน
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมโดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
คนใดที่มีส่วนไดเ้สียในขอ้พิจารณาอนัใดซึ่งที่ประชมุจะพิจารณาและลงมติ  
 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีส่วนไดเ้สียตามขอ้นี ้หมายถึง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์นเรื่องที่ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 
 

(ง) ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ถืออยู่ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง 

 
(จ) ในการประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จดัขึน้โดยบรษิัทฯ ใหป้ระธานกรรมการของบรษิัทฯ หรือบคุคล

ที่ไดร้ับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดัการประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจาก
บุคคลที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิลงมติเห็นรอบคดัเลือกก็ได ้โดยที่ทัง้สองกรณี ผู้เป็นประธานที่ประชมุ
ไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด 

 
(ฉ) องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และ/

หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ มาประชมุรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคญั
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แสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ณ ขณะนัน้จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ และหากปรากฏว่าการประชมุครัง้ใด 
เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแลว้ 60 นาที แต่มีผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์
ประชมุ ใหถื้อว่าการประชมุในครัง้นัน้ไม่ครบองคป์ระชมุ 

 
ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองคป์ระชุม หากการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธินัน้เป็นการเรียกโดยบรษิัทฯ 
ใหน้ดัประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกินกว่า 14 วนันบัจากวนัก าหนดประชมุผู้
ถือใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งแรกและให้บริษัทฯ ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิทกุรายและตลาดหลกัทรพัยต์ามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบไุวใ้นขอ้ 2(ข) ขา้งตน้ 
ในการประชุมครัง้หลังนี ้ไม่บังคับว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม กล่าวคือ มีผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิมา
ประชมุเท่าใด ใหถื้อว่าครบเป็นองคป์ระชมุ 
 
อย่างไรก็ตามหากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณี
ที่ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมในวนัก าหนดประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก ใหถื้อว่าการประชุม
เป็นอนัระงบัไป โดยจะไม่มีการเรียกประชมุใหม่อีก 
 

(ช) มติที่ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

(ซ) มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิทกุราย ไม่ว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธินัน้จะไดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ยหรือไม่ก็ตาม 

       
(ฌ) ภายหลงัจากบริษัทฯ ไดด้  าเนินการจดัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจง้มติของที่ประชมุ

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเรว็ 

 
(ญ) บริษัทฯ จะด าเนินการจดัท าและบนัทึกรายงานการประชมุและเก็บรกัษาบนัทึกดงักล่าวไวท้ี่ส  านกังาน

ใหญ่ของบริษัทฯ รายงานการประชุมที่ไดล้งลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุม ใหถื้อเป็นหลักฐานอนั
สมบูรณข์องกิจการทัง้หลายที่ไดป้ระชมุกันนัน้ และใหถื้อว่าการประชุมและมติทัง้หลายไดก้ระท าโดย
ถูกตอ้ง และบริษัทฯ จะจดัส่งรายงานการประชมุดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ละส านกังาน ก.ล.ต. 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนันบัจากวนัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

(ฎ) ในการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเขา้รว่มประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้
ค าอธิบายในท่ีประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิได ้
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(ฏ)  บรษิัทฯ จะเป็นผูช้  าระคา่ใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด 
 

(ฐ) บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ที่
ประชุมได้ลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิทราบภายใน 
15 วันนับแต่วันที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี ้บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิทราบผ่าน
ระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้ง
ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิและปฏิบตัิ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 3. 
 

(ฑ) กรณีที่ไม่สามารถจดัประชุมไดท้นัภายในอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหถื้อว่าการด าเนินการประชมุ
สิน้สดุลงและไม่ไดม้ีการจดัประชมุในครัง้นัน้ขึน้ 

 
3. กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธ ิ
 
3.1 กำรแก้ไขในส่วนทีเ่ป็นประโยชนต์่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิโดยชดัแจ้งหรือทีต่้องด ำเนินกำรให้เป็นไป

ตำมกฎหมำยหรือกรณีกำรปรับสิทธติำมขอ้ก ำหนดสทิธนีิ ้  
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นไดว้่าจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้
หรือในส่วนซึ่งไม่ท าใหสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกฎระเบียบ หรือ
ขอ้บงัคบั หรือค าสั่งที่มีผลบงัคบัทั่วไป หรือประกาศ หรือขอ้บงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง หรือกรณีการ
ปรบัสิทธิตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 5. ใหบ้ริษัทฯ กระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากที่ประชุมผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ 
 

3.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่น 
การแกไ้ขเพิม่เติมขอ้ก าหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ้ 3.1 ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากบรษิัทฯ และที่ประชมุผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ก าหนดในขอ้ 3.2 จะตอ้งไดร้บัความยินยอมจาก
ที่ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิซึ่งเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

3.3 เงือ่นไขในกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธ ิ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดตามประกาศ ทจ. 
34/2551 หรือกฎเกณฑใ์ด ๆ ของส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้ที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในภายหลงั เวน้แต่จะไดร้บั
การผ่อนผนั 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการแจง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทราบถึงการแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ก าหนดสิทธิและจะจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวภายใน 15 วนั
นบัจากวนัที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิตามขอ้ 3.1 หรือ 3.2 (แลว้แต่กรณี) และบริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิดังกล่าวในข้อ 3.1 หรือ 3.2 ผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้งส านักงาน กลต. ตลาด
หลักทรพัย ์และนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งขอ้ก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมใหแ้ก่ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิเมื่อไดร้บัการรอ้งขอภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัการรอ้งขอเป็นหนงัสือจากผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ และจะจดัใหม้ีการเก็บรกัษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิที่ แกไ้ขเพิ่มเติม ณ ส านกังานใหญ่ของบรษิัทฯ และ
ส านักงานใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอ
ตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นวนัและเวลาท าการของสถานที่ดงักล่าว 

 
4. กำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
4.1 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิทีไ่ม่ได้ฝำกไว้กับศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์ังนี ้

(ก)  แบบการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผูโ้อนและผูร้บัโอน การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณเ์มื่อ
ผูโ้อนใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผูท้ี่สมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจา้ของใบส าคญั
แสดงสิทธิจ านวนที่จะท าการโอนหรือผูร้บัโอนคนสุดทา้ย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่อง
ครบถว้นจากผูท้ี่ปรากฎชื่อดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) และไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดย
ลงลายมือชื่อสลกัหลงัแสดงการโอนใหไ้วด้ว้ย 
1) ผลการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้บัโอนกบับริษัทฯ การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้

ยันกับบริษัทฯ ไดก้็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัค าขอลงทะเบียนการ
โอนใบส าคัญแสดงสิทธิพรอ้มทั้งใบส าคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบส าคัญแสดงสิทธิไดล้ง
ลายมือชื่อเป็นผูร้บัโอนในดา้นหลงัของใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ครบถว้นแลว้ 

2) ผลของการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้ับโอนกบับุคคลภายนอก การโอนใบส าคญั
แสดงสิทธิจะใชย้ันกับบุคคลภายนอกไดก้็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิได้
ลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเรียบรอ้ยแลว้ 

 
(ข)  การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งกระท า ณ ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งท าตาม
แบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิก าหนดโดยนายทะเบียนของใบส าคัญแสดง
สิทธิมีสิทธิปฏิเสธ ไม่รบัค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนของใบส าคญั
แสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบส าคญัแสดงสิทธินั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่ง
มอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถว้นตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1(ก) พรอ้มทัง้หลกัฐานอื่น ๆ 
ที่ยืนยนัถึงความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องการโอนและการรบัโอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่นาย
ทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนดใหแ้ก่นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิดว้ย 
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4.2 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิทีฝ่ำกไวก้ับศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์ 
ส าหรบัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยน์ัน้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์
 

5. เงือ่นไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ
บรษิัทฯ จะด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้การปรบัสิทธิดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปเพื่อ
รกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม โดยบริษัทฯ จะแจง้ปรบัราคาและ
อตัราการใชสิ้ทธิทนัทีหรือก่อนวนัท่ีราคาและอตัราการใชสิ้ทธิมีผลบงัคบั 
  
(ก) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ

แบ่งแยกหุน้ ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลเมื่อมลูค่าที่ตราไวม้ีผล
บงัคบัใชต้ามที่เผยแพรผ่่านระบบเผยแพรข่อ้มลูส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 
1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Price 1 = Price 0 x Par 1 
Par 0 
 

2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 

Par 1 
 

โดยที่ 
Price 1  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Par 1  คือ  มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 
Par 0  คือ  มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง  

   
(ข)  เมื่อบริษัทฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามัญให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน

วงจ ากัด ในราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ค านวณไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อ
หุน้ของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

 
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญั
ของบริษัทฯ ไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
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(Rights Issues) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) 

 
“ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินทัง้สิน้ท่ีบรษิัทฯ จะไดร้บัจากการ
เสนอขายหุ้นสามัญ หักดว้ยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพยน์ั้น (ถ้ามี) หารดว้ยจ านวนหุน้
สามญัที่ออกใหม่ทัง้หมด 
     
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซือ้ขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ทั้งหมดหารดว้ยจ านวนหุน้สามัญของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรพัยใ์นระหว่าง
ระยะเวลา 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ 
     
“วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ จะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้
สามญัที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issues) และ/หรือ วนัแรกของการ
เสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการ
เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) 
 
ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัทฯ เนื่องจากหุน้สามญัไม่มีการซือ้ขาย
ในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะด าเนินการก าหนดราคายุติธรรมของหุน้สามญัของบริษัทฯ เพื่อใชใ้น
การค านวณแทน 

 
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุน้สามญัพรอ้มกนัมากกว่าหน่ึงราคาเสนอขาย ภายใตเ้งื่อนไขที่ตอ้งจอง
ซือ้ดว้ยกัน ใหใ้ชร้าคาเสนอขายทุกราคามาค านวณราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามัญที่ออกใหม่ แต่ใน
กรณีที่การเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้ าเฉพาะราคาเสนอขายที่
ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัทฯ มาค านวณการเปล่ียนแปลงเท่านัน้ 
 
 
1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

2) อตัราการใชสิ้ทธิจะ เปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
    

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

โดยที่ 
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Price 1  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP  คือ  ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 
A คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอ
ขายหุน้สามัญใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอ
ขายหุน้สามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป 
และ/หรือ กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) 

B คือ จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือ 
เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั 

BY คือ จ านวนเงินที่ไดร้บัหักดว้ยค่าใชจ้่าย (ถา้มี) จากหุน้สามญัที่ออกใหม่ ทั้ง
การเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป 
และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

 
(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป  และ/หรือ 

บคุคลในวงจ ากดั โดยที่หลกัทรพัยน์ัน้ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการ
ซือ้หุน้สามญั (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั) โดยที่ราคาสทุธิต่อหุน้
ของหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิดงักล่าวต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญั
ของบรษิัทฯ 
 
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญั
ของบริษัทฯ ไม่ไดร้บัสิทธิการจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็น
หุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญั กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issues) 
และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้น
สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญั กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่
เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (แลว้แต่กรณี)     

 
“ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิ” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินท่ีบรษิทัฯ จะไดร้บั
จากการขายหลกัทรพัยท์ี่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพเปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญั 
หกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถา้มี) รวมกบัเงินท่ีจะ ไดร้บัจากการแปลงสภาพ
เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญันัน้ หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัทัง้สิน้ที่ตอ้งออกใหม่เพื่อ
รองรบัการใชสิ้ทธินัน้ 
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“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซือ้ขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ทั้งหมดหารดว้ยจ านวนหุน้สามัญของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรพัยใ์นระหว่าง
ระยะเวลา 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวน 

     
“วันที่ใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ จะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้
หลักทรัพยอ์อกใหม่ใด  ๆ  ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้น
สามัญกรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้
สามญัส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เ ป็นการเสนอขายใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) 
 
1)  ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้ 

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

 
2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

      
โดยที่ 
Price 1  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงั การเปล่ียนแปลง 
Price 0  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP  คือ ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 
A คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่ใหสิ้ทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามัญกรณี
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขาย
หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพเปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือ
ใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญั กรณีเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
กรณืเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) 

B คือ จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่
ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามัญ หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้
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สามัญตามที่ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

BY  คือ จ านวนเงินท่ีไดร้บัหกัดว้ยค่าใชจ้่าย (ถา้มี) จากการออกหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่
ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพ เปล่ียนเป็นหุน้สามัญ หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้
สามัญ ส าหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั รวมกับเงินท่ี
จะไดร้บัจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใชสิ้ทธิซือ้
หุน้สามญั  

  
(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการ

เปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัของ
บรษิัทฯ จะไม่มีสิทธิรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ขึน้เครื่องหมาย XD) 
1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้ 

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

 
2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

โดยที่ 
Price 1  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
A คือ  จ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รยีกช าระเต็มมลูคา่แลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุ

ทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรบัหุน้ปันผล 
B คือ จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 

 
(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บรษิัทฯ หลงัหกัภาษีเงินไดส้ าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ 
 
ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิ และ/หรือ ก าไร สะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
ของแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ จะไม่ค านึงว่าเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวออกจริง จะเกิดขึน้
ในหรือภายหลงัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ๆ  
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การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญั
ของบรษิัทฯ จะไม่มีสิทธิรบัเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XD) 

   
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซือ้ขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ทั้งหมดหารดว้ยจ านวนหุน้สามัญของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรพัยใ์นระหว่าง
ระยะเวลา 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ 

      
“วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถงึ วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ จะ ไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วนั
แรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XD) 
 
1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

 
2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้    

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

 
โดยที่ 
Price 1  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP  คือ ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 
D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายแกผู้ถื้อหุน้ 
R คือ เงินปันผลต่อหุน้ที่ค  านวณจากรอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินไดส้ าหรบัการด าเนินงานใน
รอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ หารดว้ยจ านวนหุน้ทัง้หมดที่มีสิทธิไดร้บัเงินปัน
ผล 

  
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณใ์ดๆ อนัท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอ์นัพึงได ้โดยที่

เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ มีสิทธิจะพิจารณาเพื่อก าหนดการ
เปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ (หรือปรบัจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดง
สิทธิแทนการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าใหสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ย
ไปกว่าเดิม ทัง้นี ้ใหถื้อว่าผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสดุ 
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(ช) การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการ ใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) - (จ) เป็นอิสระ

ต่อกัน ส าหรบัในกรณีที่เหตกุารณต์่าง ๆ เกิดขึน้พรอ้มกัน ใหค้  านวณการเปล่ียนแปลงเรียงตามล าดบั
ดังนี ้ขอ้ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละล าดบัครัง้ที่ค  านวณการเปล่ียนแปลง ใหค้งสภาพ
ของราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการ ใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหน่ง 
 

(ซ) การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) - (ฉ) จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงซึ่งท าใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวม
หุน้ 

 
ส าหรับการค านวณจ านวนเงินจากการใช้สิทธิ  จะค านวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการ
เปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกับจ านวนหุน้สามัญ โดยจ านวนหุน้สามัญค านวณไดจ้าก
อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกับจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่แสดงความจ านงการ
ใชสิ้ทธิ เมื่อค านวณไดจ้ านวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้ในกรณีที่มี เศษของบาท
จากการค านวณจ านวนเงินจากการใชสิ้ทธิ ใหต้ดัเศษของบาททิง้ 

 
ส าหรบักรณีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิแลว้มีผลท าใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหมต่ ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว้
ของหุน้สามญัของบรษิัทฯ ใหใ้ชม้ลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิัทฯ เป็นราคาการใชสิ้ทธิใหมแ่ทน 
 

(ฌ) การเปล่ียนแปลงราคาการ ใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) - (ฉ) บริษัทฯ จะด าเนินการ
แจ้งผู้ถือใบส าคัญสดงสิทธิถึงผลการเปล่ียนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยท์นัที หรืออย่างชา้ภายในเวลา 9.00 น. ของวนัที่การเปล่ียนแปลง
ราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ มีผลบงัคบัใช ้และบรษิัทฯ จะแจง้ผลการเปล่ียนแปลงเป็น
ลายลักษณอ์ักษรโดยระบุรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตุผลที่ตอ้งมีการเปล่ียนแปลง ตลอดจน
ขอ้ก าหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมใหต้ลาดหลกัทรพัย ์ส านกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบส าคัญ
แสดงสิทธิทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อัตราการใช้
สิทธิ มีผลบงัคบัใช ้และจะจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเมื่อ ไดร้บั
การรอ้งขอภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัการรอ้งขอเป็นหนังสือจากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะ
จัดให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ และ
ส านักงานใหญ่ของตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ (ถา้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ
สามารถขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมไดใ้นวันและเวลาท าการของสถานที่
ดงักล่าว 

 
6. กำรชดใชค้่ำเสียหำย กรณีบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มหีุน้สำมัญเพิ่มทนุเพือ่รองรับกำรใชส้ิทธ ิ
6.1 บริษัทฯ จะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงใน

การใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.2.7 และบริษัทฯ ไม่สามารถจดัใหม้ีหุน้สามญั
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เพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดอ้ย่างครบถว้น โดยค่าเสียหายที่บรษิัทฯ จะชดใชใ้หแ้ก่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวสามารถค านวณ ไดต้ามที่ก าหนดในขอ้ 6.3 ยกเวน้กรณีตามที่ระบุไวใ้นขอ้จ ากดั
การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ และขอ้จ ากดัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 14. 

    
6.2 บริษัทฯ จะชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 6.1 ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 30 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ

ในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดโดยบรษิัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดม้ีการส่งมอบเช็คเงินค่าเสียหายโดยไดส่้งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่
ระบไุวใ้นใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินค่าเสียหายแลว้
โดยชอบและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

 
6.3 การค านวณค่าเสียหายที่บรษิัทฯ จะชดใชใ้หผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 6.1 มีสตูรการค านวณ ดงันี ้

   
   ค่าเสียหายต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP - EP) 

      
โดยที่ 
B คือ  จ านวนหุน้สามญัที่ไม่สามารถจดัใหม้ี และ/หรือ เพิ่มขึน้ไดต้ามอตัราการใชสิ้ทธิที่เปล่ียนแปลง

เพิ่มขึน้ต่อ 1 หน่วย 
MP  คือ  ราคาตลาคต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัทฯ ซึ่งค านวณ โดยน ามลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัของ

บริษัทฯ ทั้งหมดหารด้วยจ านวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื ้อขายทั้งหมดในตลาด
หลกัทรพัยใ์นระหว่างระยะเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ ซึ่ง
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ 

EP  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิ หรือราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธ์ิท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ตามเงื่อนไข
การปรบัสิทธิ 

 
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสญัชาติต่างดา้ว (ทัง้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถ
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดเ้นื่องจากขอ้จ ากดัในเรื่องอตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้ว ซึ่งขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ข้อ 10. ก าหนดไวว้่า “หุ้นของบริษัทฯ ให้โอนกันไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างดา้วใน
ขณะหน่ึงตอ้งมีจ านวนรวมกนัมาเกินรอ้ยละส่ีสิบเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด การโอนหุน้รายใด
ที่จะท าใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วของบรษิัทฯเกินอตัราส่วนขา้งตน้ บรษิัทฯมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้
ของบริษัทฯ รายนัน้ได”้ ในกรณีเช่นนี ้บริษัทฯ จะไม่ชดใชค้่าเสียหาย หรือ ด าเนินการอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างดา้ว และผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึง้เป็นคนต่างดา้วไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายหรือ
เรียกรอ้งใหบ้รษิัทฯ ชดใชใ้ด ๆ ทัง้สิน้ 

   
7. กำรด ำเนินกำรกรณีทีมี่เศษของหุน้ 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิตามเกณฑก์ารปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรบั
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สิทธิ และมีเศษของจ านวนหุน้สามญัที่จะไดร้บัจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้ 
 

8. มติทีป่ระชุมผู้ถือหุน้เพื่ออนุมัติกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สทิธขิองใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ
ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2565 มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
ไม่เกิน 94,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 220,000,000 บาท รวมเป็นทนุจดทะเบียน 314,000,000 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 188,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนุมัติการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบั (ก) การจ่ายหุน้ปันผล เป็นจ านวนไม่เกิน 88,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 0.50 บาท (ข) การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (DITTO-W1) ท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 
เป็นจ านวนไม่เกิน 88,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท และ (ค) การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ที่ออกใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ พนกังานของ
บรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย ครัง้ที่ 1 (ESOP-W1)  เป็นจ านวนไม่เกิน 12,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้หุน้ละ 0.50 
บาท 

         
9. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญทีอ่อกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธขิองใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ
 

จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรบั  : ไม่เกิน 88,000,000 หุน้ 
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
มลูค่าที่ตราไว ้ : หุน้ละ 0.50 บาท 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 40.00 บาทต่อหุน้ เวน้แตก่รณีมกีารปรบัราคาการใช้

สิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 
 

เนื่องจากหุน้สามญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ดงันัน้หุน้สามญัที่ออก
ใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยไ์ดภ้าย
หลังจากที่บริษัทฯ ด าเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ แลว้ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการยื่นขออนญุาตน าหุน้สามญัที่ออกใหม่จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วนันบั
แต่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพื่อใหหุ้น้สามญัดงักล่าวสามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์  
เอ็ม เอ ไอ ไดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบรษิัทฯ 

 
10. สิทธขิองหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ทีเ่กดิจำกกำรใช้สทิธติำมใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

สิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพ
เหมือนหุน้สามญัเดิมของบรษิัทฯ ที่ออกไปก่อนหนา้นี ้ซึ่งรวมทัง้สิทธิในการรบัเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่
บรษิัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้นบัแต่วนัท่ีกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ และนายทะเบียนผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ไดจ้ดแจ้งชื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หาก   
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บรษิัทฯ ไดป้ระกาศวนัก าหนดใหสิ้ทธิในเงินปันผล หรือ ผลประโยชนอ์ื่นใดแก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์
รบัจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ และนายทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ไดจ้ดแจง้ชื่อของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
เป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลหรือ
ผลประโยชนอ์ื่นนัน้ 

 
11. ข้อจ ำกัดกำรโอนหุน้ 

หุน้ของบริษัทฯ ใหโ้อนกันไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากัด และหุน้ที่ถือโดยคนต่างดา้วในขณะหนึ่งตอ้งมีจ านวนรวมกนัมาก
เกินรอ้ยละส่ีสิบเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด การโอนหุน้รายใดที่จะท าใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้
ของคนต่างดา้วของบรษิัทฯ เกินอตัราส่วนขา้งตน้ บรษิัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้ของบรษิัทฯ รายนัน้ได ้

 
12. สถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธทิีอ่ยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธ ิ

สถานะของใบส าคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวนัที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงการใชสิ้ทธิและวัน
ก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะรบัจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้อนัเนื่องมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ และสถานภาพ
ดงักล่าวนีจ้ะสิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้อนัเนื่องมาจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวแลว้ 

 
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิ้ทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ไดน้ าหุน้สามญั
เพิ่มทนุท่ีเกิดขึน้จากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ไดท้  าการใชสิ้ทธิแลว้จะไดร้บัการปรบัสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษัทฯ จะด าเนินการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่
เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยเร็วที่สุดตามจ านวนที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดร้บัหาก
ราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี) ที่ไดป้รบัใหม่นั้นมีผลบังคับใช ้อย่างไรก็ตามผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิอาจไดร้บัหุน้สามญัส่วนเพิ่มชา้กว่าหุน้สามญัที่ไดร้บัก่อนหนา้นีแ้ลว้ ทัง้นี ้ไม่เกิน 45 วนันบั
จากวนัท่ีมีการปรบัสิทธิ 

 
 

13. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธทิีเ่สนอขำย 
บรษิัทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ภายใน 
30 วนันบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
14. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ ไม่มีขอ้จ ากัดในการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีขอ้จ ากัดการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ และมีขอ้จ ากัดอนัสืบเนื่องมาจากขอ้บงัคับของบริษัทฯ ว่าดว้ยเรื่องอตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่าง
ดา้ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
(ก) บรษิัทฯ จะไม่ออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างดา้ว ซึ่งไดด้  าเนินการใช้
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สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะท าให้
อตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วเกินกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด ตามที่ระบุ
ในขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
 

(ข) หากขอ้จ ากดัตามขอ้ (ก) ขา้งตน้มีผลท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างดา้วที่ไดด้  าเนินการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.2.7 ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามจ านวนที่ระบใุน
ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน บรษิัทฯ และ/หรือ ตวัแทน
รบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ขอสงวนสิทธิในการส่งเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดค้ืน
ให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างดา้วดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน 14 วันนับจากวัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ  ทัง้นี ้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบั
แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

 
 (ค) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ เป็นคนต่างดา้วจะไม่ไดร้ับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจาก   

บริษัทฯ และตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ในกรณีที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิไดโ้ดยมีสาเหตมุาจากขอ้จ ากดัเรื่องอตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามขอ้ (ก) ขา้งตน้ 

 
15. ผลบังคับของขอ้ก ำหนดสทิธิและกฎหมำยทีใ่ช้บงัคับ  

ขอ้ก าหนดสิทธินีจ้ะมีผลใชบ้ังคับในวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สุดทา้ย โดยขอ้ก าหนดสิทธินีจ้ะใชบ้ังคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ความใด ๆ  ในขอ้ก าหนด
สิทธินีข้ัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบส าคัญแสดงสิทธิ  ให้ใช้ข้อความตาม
กฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบักบัใบส าคญัแสดงสิทธิแทนขอ้ความของขอ้ก าหนดสิทธินีเ้ฉพาะในส่วนท่ีขดั
หรือแยง้กนันัน้         

 
 
 ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 
 
 

  
 

 .......................................................................... 
(นายฐกร รตันกมลพร) 

กรรมการ 

 
 

 .......................................................................... 
(นายชยัทดั กลุโชควณิช) 

กรรมการ 
 


