
วนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 

 

 

เร่ือง     แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2560 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  

 ตามท่ีบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 3/2560         

เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ไดมี้มติอนุมติั 

และใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 

 1. มีมติอนุมติัให้นําเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 542,755,742.90 บาท (ห้าร้อยส่ีสิบสองลา้นเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพนัเจ็ด

ร้อยส่ีสิบสองบาทเกา้สิบสตางค)์ เป็น 557,000,342.90 บาท (ห้าร้อยห้าสิบเจ็ดลา้นสามร้อยส่ีสิบสองบาท

เกา้สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 142,446,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 

บาท) เพือ่รองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามโครงการ ESOP 

คร้ังท่ี 2 

  

 2. มีมติอนุมติัให้นาํเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

  

 ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 557,000,342.90-บาท (หา้ร้อยหา้สิบเจด็ลา้นสาม

ร้อยส่ีสิบสองบาทเกา้สิบสตางค)์ 

      แบ่งออกเป็น                        5,570,003,429 หุน้ (หา้พนัหา้ร้อยเจ็ดสิบลา้น 

              สามพนัส่ีร้อยยีสิ่บเกา้หุน้) 

      มลูค่าหุน้ละ           0.10  บาท (สิบสตางค)์ 

      โดยแยกออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน     5,570,003,429 หุน้ (หา้พนัหา้ร้อยเจด็สิบลา้น 

              สามพนัส่ีร้อยยีสิ่บเกา้หุน้) 

       หุน้บุริมสิทธิ           0 หุน้ (ศูนยหุ์้น) 

 

 

 

 

บริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จาํกดั  (มหาชน) 
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 



3. มีมติอนุมติัใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพือ่พจิารณาอนุมติัแผนการจดัหาเงินทุนจากแหล่ง

ภายนอกเพิ่มเติมโดยการออกตราสารหน้ี รายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท   :  ตราสารหน้ีทุกประเภท ตามความเหมาะสมในแต่ละขณะท่ีมีการออก 

                                         และเสนอขาย 

สกุลเงิน   :  สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินอ่ืน 

วงเงิน                  :   วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพนัล้านบาท) หรือสกุลเงินอ่ืนในอตัราท่ี

เทียบเท่า โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการจดัออกแต่ละคราวได้ตามที่

บริษทัฯจะเห็นสมควรทั้งน้ี หากมีการซ้ือคืน และ/หรือ ไถ่ถอนตราสารหน้ี                 

ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆอนัมีผลให้เงินตน้คงคา้งของตราสารหน้ีลดลง ให้บริษทัฯ

สามารถออกตราสารหน้ี เพื่อทดแทนตราสารหน้ีเดิมที่มีการซ้ือถือ และ/หรือ  

ไถ่ถอนได้ในวนัเดียวกนั (Revolving) ซ่ึงมูลค่าตราสารหน้ีคงคา้ง ณ ขณะใด

ขณะหน่ึงจะตอ้งมีจาํนวนไม่เกินวงเงินท่ีขออนุมติั 

การเสนอขาย        :  เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายในวงจาํกดั และ/หรือ เสนอ

ขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ตาม

หลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ม่วา่จะเสนอขาย

ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจแบ่งการเสนอขายในคร้ังเดียวหรือ

หลายคร้ังก็ได ้ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจและความจาํเป็นในการใชเ้งินของบริษทั 

อาย ุ  :  ไม่เกิน 5 ปี ทั้งน้ี ใหส้อดคลอ้งตามเกณฑข์องกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

อตัราดอกเบ้ีย  :  ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

ตลาดรอง  :         บริษทัฯ อาจจดทะเบียนตราสารหน้ี กบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือตลาด  

                                         รองอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

 

รวมถึงขอมอบอาํนาจให้ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ ์

เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี ตามความจาํเป็นและ

เห็นสมควรที่จะตอ้งกาํหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนาํตราสารหน้ี ดงักล่าวไปจดทะเบียนกบัสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม 

ตลอดจนให้มีอาํนาจดาํเนินการขออนุญาต เปิดเผยขอ้มูลและดาํเนินการอื่นใดกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

การแต่งตั้งทีป่รึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี รวมทั้งการเขา้ทาํการ      

ตกลง การลงนามและการแกไ้ขเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งและมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ

เพื่อใหก้ารออกและเสนอขายตราสารหน้ี ประสบผลสาํเร็จ 

 



4. มีมติอนุมติักาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังที ่1/2560 ในวนัพฤหัสบดีที่ 28 กนัยายน 

2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษทัฯ ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  

เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี 
 

วาระท่ี 1  ประธานคณะกรรมการบริษทัแจง้ท่ีประชุมเพื่อทราบ 

วาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ    

               ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ คร้ังท่ี 2 (ESOP#2) 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการออกหุน้สามญัและการจดัสรร  

              หุน้สามญัเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ  

              หุน้สามญัของบริษทัท่ีจาํหน่ายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2   

              (ESOP#2) 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ   

              เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมติัแผนการจดัหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม  

             โดยการออกตราสารหน้ี 

วาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

  

 โดยเสนอให้กําหนดรายชื่อผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังที่ 1/2560 

(Record Date) ในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยโ์ดยวิธี

ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560  

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผูล้งทุนต่อไป 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายวทิวสั   พรกุล 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 



แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากดั (มหาชน) 

วนัที ่11 พฤษภาคม 2560 

 

 ขา้พเจา้ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 

2/2560 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560  ระหวา่งเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทุน/จดัสรรเพิ่มทุน

ดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเพิม่ทุน 

  ทีป่ระชุมคณะกรรมการไดมี้มติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 542,755,742.90บาท 

 เป็น 557,000,342.90บาท โดยออกหุ้นสามญัจาํนวน 142,446,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท รวม 

 14,244,600 บาท 

2.  การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

                ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติให้จดัสรรหุ้นสามญั จาํนวน 142,446,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 0.10 บาท รวม 14,244,600 บาท คิดเป็นร้อยละ3 ของจํานวนหุ้นที ่จ ําหน่ายได้แล้วทั้ งหมด 

เพือ่รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรให้แก่กรรมการ และพนกังานของบริษทัฯ (โครงการ 

ESOP คร้ังท่ี 2) เพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมติั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

จดัสรรให้แก่  จาํนวนหุ้น  

  

อตัราส่วน  

(เดมิ : ใหม่)  

ราคาขาย  

(บาทต่อหุ้น)  

วนั เวลาจองซื�อ และ 

ชําระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ  

ผูถื้อหุน้เดิม  -  -  -  -  -  

ประชาชน  -  -  -  -  -  

บุคคลใด ๆ (ระบุ)  -  -  -  -  -  

เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของ 

ใ บ สํ า คัญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ที ่

จดัสรรใหแ้ก่กรรมการและ 

พนกังานของบริษทัฯ  

(โครงการESOP คร้ังท่ี 2)  

ไม่เกิน  

142,446,000 

หุน้  

1 : 1  ราคาใช้สิทธิคือราคาปิด 

ของหุ้นที่มีการซ้ือขายใน 

ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ โ ด ย 

เฉลี ่ยถ่วงนํ้ าหนักในช่วง 

ร ะ ย ะ เ วล า  1 5  วัน  ก่อ น 

วนัประชุมคณะกรรมการ

( ไ ม่ มี ส่ ว น ล ด จ า ก ร า ค า

ตลาด) ซ่ึงเท่ากบั 0.59 บาท

ต่อหุน้   

-  -  

** หมายเหตุ รายละเอียดของโครงการปรากฏตามเอกสารแนบ 1  



 

3.  กาํหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพือ่ขออนุมัติการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

               กาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังที่ 1/2560 ในวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง

ประชุม ชั้น 18 ตึกชา้ง อาคารบี ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดรายช่ือ

ผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ในวนัที่ 24 สิงหาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 

ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 

    

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยราชการทีเ่กีย่วข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต 

(ถ้าม)ี 

-ไม่มี- 

 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

               เพื่อรับรองการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีบริษทัออกใหแ้ก่กรรมการ,พนกังานของบริษทัฯและ

บริษทัย่อย โดยเงินที่ไดจ้ากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ จะนาํไปใช้เพือ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ดาํเนินธุรกิจ  

 

6.  ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

6.1 เป็นการจดัสรรหุน้เพือ่รองรับการใชสิ้ทธิตามใบแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ,

พนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อย เพือ่เป็นแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานทีจ่ะไดรั้บจดัสรรใบสําคญั

แสดงสิทธิ เพื่อใหส้ร้างผลประโยชน์ใหก้บับริษทัฯในระยะยาวต่อไป 

6.2  เพือ่ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ ในการดาํเนินธุรกิจ 

 

7.  ประโยชน์ทีผู่้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

                เพือ่เป็นการสร้างเสริมความตั้งใจ และเป็นแรงจูงใจแก่กรรมการและพนกังาน ให้ทาํงานอย่างเต็ม

ความสามารถในระยะยาว ซ่ึงจะส่งผลทางตรงต่อประโยชน์ และประสิทธิภาพโดยรวมของบริษทัฯ ในระยะ

ยาวอยา่งต่อเน่ือง โดยจะก่อให้เกิดผลกาํไรสูงสุดแก่บริษทัฯ ในอนาคต และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ

หุน้เป็นไปตามท่ีนโยบายท่ีกาํหนด หรือมากกวา่  

    

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจํ่าเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการเพิ่มทุน/ 

               จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

         -ไม่มี- 

 



9.  ตาราง ระยะเวลาการดําเนินงานในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน   

 

ลาํดบั  ขั�นตอนการดาํเนนิการ  วนั เดอืน ปี  

1.  ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือขอมติการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ใหแ้ก่กรรมการ และพนกังานของบริษทัฯ พร้อมทั้งจดัสรรหุน้ 

เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ 

หุน้สามญั  

11 พฤษภาคม 2560  

2.  กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

ประจาํปี 2560 (Record Date)  

24 สิงหาคม 2560  

3.  รวบรวมรายช่ือตาม ม.225ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน พกัการโอนหุน้  

25 สิงหาคม 2560  

4.  ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เพ่ืออนุมติัการเพ่ิมทุนและ

อนุมติัการออกและเสนอ ขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ  

28 กนัยายน 2560  

5.  จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ี 

ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ  

 

 

 

 

 

 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

                                    

       ลงช่ือ.................................................กรรมการผูมี้อาํนาจลงช่ือแทนบริษทั 

                                                (นายวทิวสั   พรกุล ) 
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บริษทั ดีคอนโปรดกัส ์ จาํกดั (มหาชน) 

รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัต่อกรรมการ และพนักงานของบริษทัฯ 

(โครงการ ESOP ครัง้ท่ี 2 )  

  

1.  วตัถปุระสงคแ์ละความจาํเป็นในการเสนอขายหลกัทรพัยต่์อกรรมการ และพนักงานของบริษทัฯ  
  

  การกําหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ

ในครัง้น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับกรรมการและพนักงานในการทํางานกับบริษัทฯ

ต่อไปในระยะยาว เพื่อ สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร และให้เกิดความยัง่ยืนในการประกอบธุรกิจ 

โดยมีร ายละเอียด ลักษณะ รวมถึงสิทธิ  และ เ งื่ อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของการเสนอขาย 

โดยไดอ้อกและเสนอขาย ดงัน้ี  

  บรษิทัฯจะออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัต่อกรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 

จํานวนไม่เกิน 142,446,000 หน่วย และบริษัทฯจะจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสทิธใินครัง้น้ี จาํนวนไมเ่กนิ 142,446,000 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท) คดิเป็นรอ้ยละ 3 ของจาํนวน

หุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ ทัง้หมดของบรษิทัฯ   

  รายละเอยีดของใบสาํคญัแสดงสทิธติามโครงการครัง้ที ่2 ทีจ่ะนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตั ิปรากฏตาม 

ขอ้มลูดา้นล่างน้ี นอกจากน้ี เมือ่มกีารใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัฯจะนําเงนิไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน

ของบรษิทัฯต่อไป  

  

2.  รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้น้ี  

 

  ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัชนิดระบุชื่อผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอื 

ไม่ได้ เว้นแต่ โอนทางมรดก หรือแก่ผู้รบัผลประโยชน์ ตามข้อ 3.6.2  

(ซึง่ต่อไปในทีน้ี่จะเรยีกวา่ “ใบสาํคญัแสดงสทิธ”ิ)  

  จาํนวนทีเ่สนอขายครัง้น้ี   ไมเ่กนิ 142,446,000 หน่วย  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย   หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท)  

ระยะเวลาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ   เสนอขายใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี นบัจากวนัทีม่มีตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

   อนุมตัใิหอ้อกและเสนอขาย  

อายุใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ  ไมเ่กนิ 5 ปี นบัจากวนัทีไ่ดอ้อกและเสนอขาย  

จาํนวนหุน้ทีจ่ดัสรรเพือ่รองรบั  

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ � 

 ไมเ่กนิ 142,446,000 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท) คดิเป็นรอ้ย

ละ 3.0 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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วธิกีารจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ  จดัสรรให้แก่กรรมการ ,พนักงานของบรษิทัฯ และพนักงานของบรษิัท

ยอ่ยโดยไมผ่่านผูร้บัชว่งซือ้ หลกัทรพัย ์ 

อตัราการใชส้ทิธ ิ ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้  

ราคาการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้  0.59 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นราคาปิดของหุน้ของบรษิทัฯ ทีท่าํการซือ้ขายใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง ประเทศไทย โดยเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัในช่วงระยะเวลา 

15 วนั ก่อนวนั ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ(ไมม่สีว่นลดจากราคาตลาด) 

วนัออกและเสนอขายใบสาํคญั  คณะกรรมการบรหิารหรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมายจะ 

แสดงสทิธ ิ เป็นผูก้าํหนดวนัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธใินครัง้น้ี  

ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ กรรมการ ,พนกังานของบรษิทัฯและพนกังานของบรษิทัยอ่ยสามารถใช้

สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯไดต้ามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

  1.การใชส้ทิธคิรัง้ที ่1 กาํหนดไวเ้ป็นวนัที ่29 ตุลาคม 2564 โดยกรรมการ,  

พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัได้ ใน

จํานวนไม่เกิน ร้อยละ 50ของใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้หมดที่กรรมการ,

พนกังานของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยแต่ละคนไดร้บัจดัสรรจากบรษิทัฯทัง้น้ี 

หากการใชส้ทิธติามสาํคญัแสดงสทิธจิะทาํใหเ้กดิเศษหุน้ทีไ่มถ่งึจาํนวนเตม็ 

ขอหน่วยการซื้อ (Board Lot) บนกระดานหลกัในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยใหป้ดัรวมไปใชส้ทิธใินการใชส้ทิธใินครัง้ถดัไป 

2.การใชส้ทิธคิรัง้ที ่2(ครัง้สดุทา้ย) กาํหนดไวเ้ป็นวนัที ่29 เมษายน 2565 

กรรมการ,พนกังานของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยสามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 

ไดต้ามสทิธขิองตนในสว่นทีเ่หลอืไดท้ัง้หมดตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข

อืน่ๆในการใชส้ทิธเิป็นไปตามขอ้ 3 .1 และ 3.2 

สทิธแิละผลประโยชน์อื่น  

นอกเหนือจากสทิธแิละ 

ประโยชน์ทีพ่งึมแีละพงึไดจ้าก  

หุน้สามญัตามปกต ิ

 -ไม่ม-ี 
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3.     หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขอ่ืนๆ ในการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

  3.1  ระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั  

    ใหผู้ท้รงสทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธแิสดงความจาํนงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ไดร้ะหว่างเวลา9.00น.ถงึ16.00น.ภายใน 5 วนัทาํการก่อนวนัหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ เวน้แต่การแสดง

ความจาํนงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธคิรัง้สดุทา้ย กาํหนดใหแ้สดงความจาํนง

ในการใชส้ทิธ ิในชว่งระยะเวลา 15 วนัก่อนวนักาํหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 

ในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัในแต่ละครัง้จาํนวนหุน้ทีจ่ะใชส้ทิธซิือ้นัน้จะตอ้งเป็นจาํนวนเตม็ของหน่วย

การซือ้หุน้บนกระดานหลกัในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยยกเวน้การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัในการ

ใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 

  

  3.2  วนักาํหนดการใช้สิทธิ  

   ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึเวลา 16.00 น. ของวนัทีก่าํหนดใหใ้ชส้ทิธ ิคอืครัง้แรกวนัที ่29 ตุลาคม 2564 

และครัง้ที ่2 (ครัง้สดุทา้ย) วนัที ่29 เมษายน 2565 และหากวนัทีก่าํหนดใหใ้ชส้ทิธติรงกบัวนัหยดุทาํการ 

ใหเ้ลือ่นวนัใชส้ทิธขิึน้มาเป็นวนัทาํการวนัสดุทา้ยก่อนวนัทีก่าํหนดใหใ้ชส้ทิธ ิ 

  

  3.3  คณุสมบติัของกรรมการ และพนักงานของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิจะซ้ือหลกัทรพัยท่ี์ออก  

    3.3.1  เป็นกรรมการ และพนกังานของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัฯถอืหุน้ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 99 

   3.3.2  เป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งทําประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ   

(แลว้แต่กรณี)  

3.3.3  กรณียกเวน้ ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ 3.3.1 และ 3.3.2 ใหนํ้าเขา้พจิารณาในคณะกรรมการบรหิารของ   

บรษิทัฯ เพือ่พจิารณาใหเ้ป็นกรณีพเิศษ  

3.3.4  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิีก่รรมการและพนกังานของบรษิทัฯทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯกําหนดให้

แต่ละรายในระดบัตําแหน่งงานเดยีวกนัไม่จําเป็นต้องมีจํานวนเท่ากนั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัตําแหน่ง 

ประสบการณ์ อายงุาน ผลการปฏบิตังิาน และศกัยภาพ รวมถงึประโยชน์ทีท่าํใหแ้ก่บรษิทัฯ  

  

  3.4  ขัน้ตอนการใช้สิทธิ  

3.4.1  ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิทีม่คีวามประสงคจ์ะใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธจิะต้องดําเนินการและ

นําส่งเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปน้ีต่อนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธใินระหว่างระยะเวลา

แสดงความจาํนงการใชส้ทิธ ิ 

   (ก)  แบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญั ที่ได้กรอกขอ้ความถูกต้องชดัเจนและ

ครบถ้วนทุกรายการ (สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิได้ที่ฝ่าย

บุคคลของบริษัทฯ) ทัง้น้ีในกรณีที่ผู้จดัการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รบัพินัยกรรม   

ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย ตามข้อ 3.6.2 ของข้อกําหนดสทิธิน้ีเป็นผู้

แสดงความจํานงดังกล่าว ให้นําส่งแบบแสดงความจํานงที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง 
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ชดัเจนและครบถว้นทุกรายการดงักล่าว พรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงการเขา้เป็นผูร้บัโอนสทิธิ

โดยถกูตอ้ง  ครบถว้น ตามกฎหมายและเงือ่นไขในขอ้ 3.6.2 ของขอ้กาํหนดสทิธน้ีิ  

(ข)      ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(หรอืหนงัสอืรบัรองสทิธ)ิ ตามจาํนวนทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงความจ

จาํนงในการใชส้ทิธซือ้หุน้สามญั  

 (ค)     ชาํระเงนิค่าหุน้ตามจาํนวนทีร่ะบุในแบบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั  

          (ง)   ชาํระเงนิค่าภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย ทีเ่กดิขึน้จากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั ซึง่บรษิทัฯมี

หน้าทีต่อ้งนําสง่กรมสรรพากรตามกฎหมาย  

3.4.2  ผูถ้อืใบสาํคแัสดงสทิธเิป็นผูร้บัภาระภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาทีเ่กดิขึน้จากการใชส้ทิธซิือ้หุน้ 

 สามญั  

3.4.3. ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิไม่ชาํระเงนิคา่ภาษเีงนิไดห้กัณ ทีจ่า่ยทีเ่กดิขึน้จากการใชส้ทิธ ิ

 ซือ้หุน้สามญัน้ีใหแ้ก่บรษิทัฯตามขอ้ 3.4.1 (ง) เตม็ตามจาํนวนในเวลาทีก่าํหไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ  

 กต็าม และบรษิทัฯ ไดนํ้าเงนิของบรษิทัฯเทา่กบัจาํนวนเงนิคา่ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายทีบ่รษิทัฯมี

หน้าทีต่้องนําส่งตามกฎหมายต่อกรมสรรพากรไปก่อนแลว้ชําระเงนิภาษีแทนพนักงานชําระเงนิ

ภาษแีทนพนกังานทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ใหถ้อืวา่พนกังานทีเ่ขา้ร่วมโครงการตกลง (โดยไม่ยกเลกิ 

 เพกิถอน) ใหแ้ก่บรษิทัฯ ในการหกัเงนิ คา่ภาษจีาํนวนใดๆ ทีบ่รษิทัฯไดช้าํระล่วงหน้าไปก่อนแทน 

 พนกังานทีเ่ขา้ร่วมโครงการนัน้จากเงนิ คา่จา้ง โบนสั หรอืผลประโยชน์อืน่ใดทีบ่รษิทัจะจา่ยใหแ้ก่ 

 พนักงานซึง่บรษิทัฯ สามารถหกัไดต้าม กฎหมาย และให้สทิธบิรษิทัฯนําเงนิดงักล่าวเพื่อชําระ

หรอืหกักลบกบัจํานวนเงนิภาษีเงนิไดห้กั ณ ที่จ่ายทีผู่ถ้ือใบสาํคญัแสดงสทิธติ้องชําระคนืใหแ้ก่

บรษิทัฯ  

3.4.4. เมือ่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธไิดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขและหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดไวส้าํหรบัการใชส้ทิธซิือ้ 

หุ้นสามญัโดยครบถ้วนแล้ว บรษิัทฯจะดําเนินการออกหุ้นรองรบัในชื่อผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

หรือ ผู้จดัการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รบัพนิัยกรรม ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย 

(กรณีตาม ข้อ 3.6.2) และจะจัดส่งใบหุ้นไปยังที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจํานง

ในการใช้สทิธทิาง ไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 30 วนันับจากวนักําหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯอาจ ตกลงกบัผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธล่ิวงหน้าใหบ้รษิทัฯเกบ็ใบหุน้นัน้ไวท้ี่

บรษิทัฯ เพือ่ใหผู้ถ้อืใบสาํคญั แสดงสทิธมิารบัไปดว้ยตนเองกไ็ด ้หรอืจดัส่งไปตามหน่วยงานทีผู่้

ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธสิงักดัอยู ่หรอืผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธอิาจเลอืกใชบ้รกิารระบบซือ้ขายแบบ

ไรใ้บหุน้ (Scripless System) ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์กไ็ด้ ซึ่งจะไม่ท◌ําใหส้ทิธขิองผูถ้อื

ใบสาํคญัแสดงสทิธลิดลง  

3.4.5  เมื่อผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสทิธไิดแ้สดงความจํานงในการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตามขอ้ 3.4.1 แล้ว

ความจาํนงในการใชส้ทิธน้ีิจะไมส่ามารถยกเลกิหรอืเพกิถอนได ้เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็น

หนงัสอืจากบรษิทัฯ  

3.4.6  บรษิัทฯจะแจ้งรายชื่อผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธซิึง่ใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิต่อ บรษิัทฯ 

ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ◌ํากดั ในฐานะนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ 

เพือ่ใหด้าํเนินการจดทะเบยีนผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวเขา้เป็นผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัฯ
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ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามัญที่คํานวณได้จากการใช้สิทธิในครัง้นัน้และ           

บริษัทฯจะดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 

วนันบัแต่วนัสิน้สดุของระยะเวลาในการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้  

 

  3.5  เง่ือนไขการปรบัสิทธิ  

  บรษิทัฯจะดาํเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธ ิ(Exercise Price) และอตัราการใชส้ทิธ ิ(Exercise Ratio) เพื่อ 

รกัษาผลตอบแทนใดๆ ทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะไดร้บัไมด่อ้ยไปกวา่เดมิ ในกรณีทีม่เีหตุการณ์ต่อไปน้ี 

เกดิขึน้  

3.5.1  เมื่อบรษิัทฯเสนอขายหุ้นสามญั (Ordinary Shares) ที่ออกใหม่ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิตามสทิธ ิ

และ/หรอื ใหแ้ก่บุคคลใดๆ ในราคาสทุธขิองหุน้สามญัทีอ่อกใหม่คํานวณไดต้ํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ 

“ราคาตลาด ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะ

มผีลบงัคบัทนัท ีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ 

(วนัแรกทีต่ลาด หลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XR) สาํหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้น

เดิม(Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่แก่บุคคลใดๆ 

แลว้แต่กรณี  

 “ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงินทัง้สิ้น ที่บริษัทฯจะ

ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้ หกัดว้ยคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการออกหลกัทรพัยน์ัน้ หารดว้ยจาํนวน

หุน้สามญั ทัง้สิน้ทีอ่อกใหม ่ 

“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” หมายถงึ ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัของ 

บรษิทัฯทีม่กีารซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วนัทํา

การ (วนัทีหุ่น้สามญัของบรษิทัฯมกีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) ตดิต่อกนั

ก่อนวนัทีใ่ช ้ในการคํานวณ โดยทีร่าคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ 

หมายถงึ มลูค่า การซือ้ขายหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทัฯหารดว้ยจํานวนหุ้นสามญัของบรษิทัฯ

ทีม่กีารซือ้ขายทัง้หมด ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 

“วนัทีใ่ชใ้นการคาํนวณ” หมายถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญั

ออกใหม่ สําหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น 

เครื่องหมาย XR) และ/หรอืวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัออกใหม่ สาํหรบักรณีทีเ่ป็นการ

เสนอขายใหแ้ก่ บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี  

 อน่ึง ในกรณีทีม่กีารเสนอขายหุน้สามญัพรอ้มกนัมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขทีจ่ะตอ้ง

จองซือ้ดว้ยกนั ใหนํ้าราคาเฉลีย่เสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธขิองหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ 

แต่ใน กรณีทีม่กีารเสนอขายพรอ้มกนัดงักล่าวไมอ่ยูภ่ายใตเ้งื่อนไขทีจ่ะตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหนํ้า

ราคา เสนอขายทีต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” มาคํานวณการ 

เปลีย่นแปลงเทา่นัน้  
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ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงัน้ี  

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

     [MP (A + B)]  

  อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงัน้ี  

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

              [(A x MP) + BX]  

 โดยที ่         Price 1 คอื  ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง    

  Price 0 คอื  ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง  

    Ratio 1 คอื  อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

    Ratio 0 คอื  อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง  

    MP      คอื  ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ  

A        คอื  จาํนวนหุน้สามญัทีไ่ดเ้รยีกชาํระเตม็มลูคา่แลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุ  

ทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพือ่การจองซือ้หุน้สามญัทีอ่อกใหม ่

กรณีเสนอขายหุน้ สามญัทีอ่อกใหมใ่หแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ 

และ/หรอืก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม ่สาํหรบั

กรณีเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมใ่หแ้ก่บคุคลใดๆ ตามแต่กรณี  

B        คอื  จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกใหมจ่ากการเสนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิและ/  

หรอืเสนอขายแก่บคุคลใดๆ  

 BX      คอื  จาํนวนเงนิทีจ่ะไดร้บัทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใชจ้่าย (ถา้ม)ี ทีเ่กดิขึน้จาก

การออกหุน้สามญัทีอ่อกใหมน่ัน้ ทัง้การเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ

และ/หรอืเสนอ ขายแก่บคุคลใดๆตามแต่กรณี  
 

3.5.2  เมือ่บรษิทัฯ เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื ใหแ้ก่บุคคลใดๆโดย 

ที่หลกัทรพัย์นัน้มีสทิธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สทิธิในการจองซื้อหุ้น

สามญั(เชน่ หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอื ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั) โดยทีร่าคาสทุธขิองหุน้

สามญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัสทิธดิงักล่าวตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของ

บรษิทัฯ” การเปลีย่นราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้

หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินการจองซือ้หลกัทรพัย์ออกใหม่ใดๆ ขา้งต้น สาํหรบักรณีที่เป็นการ

เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขาย

หลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ขา้งตน้ทีม่สีทิธจิะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุน้สามญัไดห้รอืใหส้ทิธใินการ 

 จองซือ้หุน้สามญัแก่บุคคล ใดๆ แลว้แต่กรณีราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ 

ดงัน้ี   
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                            ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงัน้ี  

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

                    [MP (A + B)]  

    อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงัน้ี  

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

                 [(A x MP) + BX]  

  โดยที ่        Price 1 คอื  ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง    

                                              Price 0 คอื  ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง  

    Ratio 1 คอื  อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

    Ratio 0 คอื  อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง  

    MP      คอื  ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ  

A        คอื  จาํนวนหุน้สามญัทีไ่ดเ้รยีกชาํระเตม็มลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุด  

ทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพือ่การจองซือ้หุน้สามญัทีอ่อกใหม ่

กรณีเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมใ่หแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ 

และ/หรอืก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม ่สาํหรบั

กรณีเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมใ่หแ้ก่บคุคลใดๆ ตามแต่กรณี  

B        คอื  จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกใหมจ่ากการเสนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิและ/  

หรอืเสนอขายแก่บคุคลใดๆ  

 BX      คอื  จาํนวนเงนิทีจ่ะไดร้บัทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใชจ้่าย (ถา้ม)ี ทีเ่กดิขึน้จาก

การออกหุน้สามญัทีอ่อกใหมน่ัน้ ทัง้การเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ

และ/หรอืเสนอ ขายแก่บคุคลใดๆตามแต่กรณี  

“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” หมายถงึ ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัของ 

บรษิทัฯทีม่กีารซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วนัทํา

การ (วนัทีหุ่น้สามญัของบรษิทัฯมกีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) ตดิต่อกนั

ก่อนวนัทีใ่ช ้ ในการคํานวณ โดยทีร่าคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ 

หมายถงึ มลูค่า การซือ้ขายหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทัฯหารดว้ยจํานวนหุ้นสามญัของบรษิทัฯ

ทีม่กีารซือ้ขายทัง้หมด ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 

“วนัทีใ่ชใ้นการคาํนวณ” หมายถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญั 

ออกใหม่ สําหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น

เครื่องหมาย XR) และ/หรอืวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัออกใหม่ สาํหรบักรณีทีเ่ป็นการ

เสนอขายใหแ้ก่ บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี  
 

 3.5.3  เมื่อบรษิทัฯ จ่ายเงนิปนัผลทัง้หมดหรอืบางส่วนเป็นหุ้นสามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ การ

เปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธ ิและอตัราการใช้สทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซื้อหุ้น

สามญัจะไม่มสีทิธริบัหุน้ปนัผล (วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมาย XD)   
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    ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงัน้ี  

  Price 1   =   Price 0 x (A)  

               (A + B)  

อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงัน้ี  

  Ratio 1   =   Ratio 0 x (A + B)  

              A  

โดยที ่          Price 1 คอื  ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง    

  Price 0 คอื  ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง  

    Ratio 1 คอื  อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

    Ratio 0 คอื  อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

                A       คอื  จาํนวนหุน้สามญัทีไ่ดเ้รยีกชาํระเตม็มลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิด 

          สมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพือ่สทิธใินการรบัหุน้ปนัผล  

                                    B        คอื  จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกใหมใ่นรปูแบบของหุน้สามญัปนัผล  

 

3.5.4  เมือ่บรษิทัฯ จา่ยเงนิปนัผลเป็นเงนิเกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 100 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดข้อง  

บรษิทัฯสาํหรบัการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชใีดๆ ตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธกิาร  

เปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ม ี 

สทิธริบัเงนิปนัผล (วนัแรกทีข่ ึน้เครือ่งหมาย XD) อตัรารอ้ยละของเงนิปนัผลทีจ่า่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

คํานวณโดยนําเงนิปนัผลทีจ่่ายออกจรงิจากผลการ ดําเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ีหาร

ดว้ยกําไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดข้องผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนั โดยที่

เงนิปนัผลทีจ่า่ยออกจรงิดงักล่าว ใหร้วมถงึเงนิปนัผลทีจ่า่ยระหวา่งกาลในแต่ละรอบบญัชดีงักล่าว

ด้วยในการคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธินัน้ บริษัทฯต้องนํา

เงินปนัผลที่จ่ายจริงให้แก่ผู้ถือหุ้นสําหรับรอบปีบัญชีเดียวกันเท่านัน้ มารวมเพื่อคํานวณ

การเปลีย่นแปลง ดงักล่าว  

หากจํานวนเงินปนัผลระหว่างกาลที่จ่ายจริง มไิด้มีผลทําให้บริษัทฯ ต้องปรบัสทิธิของผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธเิน่ืองจากอตัรารอ้ยละของเงนิปนัผลทีจ่่ายมคี่าไม่เกนิรอ้ยละ 100 หากต่อมา

บรษิทัฯประกาศจ่ายเงนิปนัผลอกีครัง้ในรอบปีบญัชเีดยีวกนั บรษิทัฯจะต้องนําจํานวนเงนิปนัผล

ระหว่างกาลที่ประกาศจ่ายสาํหรบัรอบปีบญัชเีดยีวกนัมารวมกบัเงนิปนัผลที่จ่ายครัง้ล่าสุดด้วย

เพือ่พจิารณาการปรบัสทิธ ิแต่ในกรณีทีบ่รษิทัฯไดเ้ปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใช้

สทิธอินัเน่ืองมาจากการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลของรอบปีบญัชใีดๆแลว้และต่อมามกีารจา่ยเงนิ 

ปนัผลอีกในรอบป◌ีบญัชีเดียวกนั ในกรณีน้ีจํานวนเงินปนัผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปสําหรบั

รอบปีบญัชนีัน้จะไม่นํามารวมคํานวณเพื่อการพจิารณาการปรบัสทิธใิห้แก่ผู้ถือใบสาํคญัแสดง

สทิธอิกี เน่ืองจากผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธไิดร้บัการชดเชยจากการปรบัสทิธเิมื่อมกีารจ่ายเงนิปนั

ผลผลระหวา่งกาลแลว้  
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“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” หมายถงึ ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัของ  

บรษิทัฯทีม่กีารซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วนั 

ทาํการ  (วนัทีหุ่น้สามญัของบรษิทัฯมกีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ตดิต่อกนั

ก่อนวนัทีใ่ชใ้นการคาํนวณโดยทีร่าคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ  

หมายถงึ  มลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทัฯหารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัของบรษิทัฯ 

ทีท่าํการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 “วนัทีใ่ชใ้นการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่มสีทิธริบัเงนิปนัผล (วนัแรกที่

ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมาย XD)  
 

    ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงัน้ี  

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

             MP  

  อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงัน้ี  

      Ratio 1   =   Ratio 0 x (MP)  

           [MP - (D - R)]  

 โดยที ่         Price 1 คอื  ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง    

  Price 0 คอื  ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง  

    Ratio 1 คอื  อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

    Ratio 0 คอื  อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง  

    MP      คอื  ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ  

D        คอื  เงนิปนัผลต่อหุน้ทีจ่า่ยจรงิแก่ผูถ้อืหุน้  

R        คอื  เงนิปนัผลต่อหุน้ทีจ่า่ยหากนํากาํไร

สทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดใ้นอตัรารอ้ยละ 50 มาคาํนวณจากจาํนวน

หุน้ทัง้หมดทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล 

        

3.5.5  ในกรณีทีม่เีหตุการณ์ใดๆ อนัทําใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธเิสยีสทิธแิละผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึ  

ได้โดยที่เหตุการณ์ใดๆนัน้ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.4 ให้บรษิัทฯพจิารณาเพื่อ

กาํหนดการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละ/หรอือตัราการใชส้ทิธใิหม่โดยไม่ทําใหส้ทิธขิองผูถ้อื

ใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิมโดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สุดและจะแจ้งให ้

สาํนกังาน กลต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัทีม่เีหตุใหต้้องดําเนินการเปลีย่นแปลงการใชส้ทิธ ิ

ดงักล่าว  

3.5.6  การคาํนวณเปลีย่นราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามขอ้ 3.5.1 ถงึ 3.5.5 เป็นอสิระต่อกนั  

และจะคาํนวณการเปลีย่นแปลงตามลาํดบัเหตุการณ์ก่อนหลงัของการเปรยีบเทยีบกบัราคาตลาด  

ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ สาํหรบัในกรณีทีเ่หตุการณ์ต่างๆ จะเกดิขึน้พรอ้มกนัใหค้ํานวณการ  

เปลีย่นแปลงเรยีงลาํดบัดงัน้ี ขอ้ 3.5.4  3.5.3  3.5.1   3.5.2  3.5.5 โดย  ในแต่ละ
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ลาํดบัครัง้ที่คํานวณการเปลี่ยนแปลงใหค้งสภาพของราคาการใชส้ทิธเิป็นทศนิยม 3 ตําแหน่ง 

และอตัราการใชส้ทิธเิป็นทศนิยม 5 ตําแหน่ง  

3.5.7   การคาํนวณการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามขอ้ 3.5.1 ถงึ 3.5.5 จะไม่ม ี

การเปลีย่นแปลงซึง่ทาํใหร้าคาการใชส้ทิธใิหมส่งูขึน้ และ/หรอือตัราการใชส้ทิธลิดลง เวน้แต่กรณี 

การรวมหุน้ และจะใชร้าคาใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวน

หุ้นสามญั (จํานวนหุ้นสามญัคํานวณได้จากอตัราการใช้สทิธใิหม่คูณกบัจํานวนใบสาํคญัแสดง

สทิธทิีแ่สดงความจาํนงการใชส้ทิธ ิเมื่อคํานวณไดจ้ํานวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้ใหต้ดัเศษหุน้นัน้

ทิง้) สาํหรบัจาํนวนเงนิทีค่าํนวณไดจ้ากการใชส้ทิธใินกรณีทีม่เีศษของบาทใหต้ดัเศษของบาททิง้ 

สาํหรบักรณีทีก่ารเปลีย่นแปลงมผีลทาํใหร้าคาการใชส้ทิธใิหมม่รีาคาซึง่ตํ่ากว่ามูลค่าทีต่ราไวข้อง

หุน้สามญั ของบรษิทัฯ กใ็หใ้ชม้ลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัฯเป็นราคาการใชส้ทิธใิหม่

สว่นอตัราการ ใชส้ทิธใิหม่ใหใ้ชอ้ตัราการใชส้ทิธทิีค่าํนวณไดต้ามขอ้ 3.5.1 ถงึ 3.5.5 เชน่เดมิ  

3.5.8  ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละ/หรอือตัราการใชส้ทิธติามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 3.5.1 

ถงึ 3.5.5 บรษิทัฯจะแจง้ผลการเปลีย่นแปลงโดยบอกถงึรายละเอยีดวธิกีารคํานวณและเหตุผลที่

ต้องมกีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อ

แจง้ราคา การใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธทิีก่าํหนดใหม่รวมทัง้วนัทีร่าคาการใชส้ทิธแิละอตัราการ

ใชส้ทิธใิหม่ มผีลบงัคบัใช ้โดยบรษิทัฯ จะแจง้รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละ/ 

หรืออัตราการใช้สทิธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดง สทิธทิราบ พรอ้มทัง้ปิดประกาศไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัฯ ทัง้น้ีภายใน 15 วนั

นบัจากวนัทีก่าร เปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธดิงักล่าวมผีลบงัคบัใช ้ 
  

  3.6  ขอ้ผกูพนัระหวา่งบริษทัฯ กบักรรมการ และพนักงานของบริษทัฯ ในการจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสิทธิ  

3.6.1  กรณีบุคคลที่มีสทิธิได้รบัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ และ

พนักงานของบรษิทัฯ เน่ืองจากการเกษียณอายุตามระเบยีบของบรษิทัฯ หรอืครบวาระในการ

ดาํรงตาํแหน่งแลว้แต่กรณี  ใหก้รรมการและพนักงานของบรษิทัฯรายนัน้ยงัคงมสีทิธทิีจ่ะใชส้ทิธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธไิดจ้นครบอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้   

3.6.2 กรณีบุคคลทีม่สีทิธไิด้รบัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธพิ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ และ

พนกังานของบรษิทัฯ เน่ืองจากถงึแก่กรรม สาบสญู ทุพพลภาพ หรอืไรส้มรรถภาพจนไมส่ามารถ 

 จดัการงาน ของตนเองได ้ใหผู้จ้ดัการมรดก หรอืผูร้บัประโยชน์ของกรรมการ และพนักงานของ

บรษิทัฯดงักล่าว แลว้แต่กรณี สามารถใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธขิองผูถ้งึแก่กรรม ผูส้าบสญู 

ผูทุ้พพลภาพหรอืผูไ้รส้มรรถภาพดงักล่าวไดจ้นครบอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ 

3.6.3  กรณีทีบุ่คคลทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธพิน้สภาพจากการเป็น ของบรษิทัฯ หรอื

ของบรษิทัฯยอ่ย เน่ืองจากมกีารโอนยา้ยงานตามคาํสัง่ของบรษิทัฯ ใหพ้นกังานของบรษิทัฯ รายนัน้ 

 ยงัคงมีสทิธิที่จะใช้สทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธไิด้จนครบอายุของใบสําคญัแสดงสทิธิที่ได้รบั

จดัสรรนัน้ 
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3.6.4  กรณีบุคคลทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิลาออก พน้สภาพจากการเป็นกรรมการ 

และพนกังานของบรษิทัฯหรอืของบรษิทัย่อย ดว้ยเหตุอืน่นอกจากทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 3.6.1,3.6.2 หรอื 

3.6.3 ขา้งตน้ ก่อนหรอืในวนักําหนดการใชส้ทิธ ิ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธนิัน้ไม่สามารถใชส้ทิธิ

ซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธฉิบบัดงักล่าวได ้และต้องคนืใบสาํคญัแสดงสทิธใินส่วนทีย่งั

ไมไ่ดใ้ชส้ทิธทิัง้หมดทีถ่อือยูใ่หแ้ก่บรษิทัฯโดยทนัท ี เพือ่บรษิทัฯจะไดด้าํเนินการยกเลกิใบสาํคญั

แสดงสทิธจิาํนวนดงักล่าวต่อไป  
  

  3.7  กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

  หากกรรมการแ ล ะ พ นั ก ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ไ ม่ ใ ช้ สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้ น  ส า มั ญ ต า ม ใ บ สํ า คั ญ

แสดงสิทธิหรือใช้สทิธิไม่ครบถ้วนและใบสําคญัแสดงสทิธิได้ครบกําหนดอายุลงให้ถือว่า กรรมการ 

และพนักงานของบริษัทฯสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือ โดยกรรมการ และ 

พนกังานของบรษิทัฯดงักล่าวไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งใดๆ จากบรษิทัฯ  

  

     3.8  ความช่วยเหลือจากบริษทัฯในการจดัหาแหล่งเงินทนุแก่กรรมการ และพนักงานของบริษทัฯ  

    -ไม่ม-ี   

  

  3.9  การปรบัสิทธิ  

  บริษัทฯอาจจะต้องสํารองหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ เมื่ อ เกิด เห ตุการณ์ตามที่ ได้มีการกําหนด  โดยประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
 

กรณีทีม่กีารปรบัสทิธทิีจ่ะตอ้งมกีารจดัสรรหุน้เพิม่เตมิเกนิกว่าจํานวนหุน้ทีร่องรบัในการปรบัสทิธใินครัง้

นัน้ๆใหบ้รษิทัฯนําเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรหุ้นเพิม่เตมิในครัง้ต่อไป หากระยะเวลาที่

อายุใบสาํคญั แสดงสทิธคิงเหลอืน้อยกว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต ใหบ้รษิทัฯดําเนินการ

นําเสนอใหท้ี ่ประชมุผูถ้อืหุน้โดยเรว็ก่อนใบสาํคญัแสดงสทิธจิะหมดอายุลง  

3.10  การใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบรษิัทฯได้รบัเงนิชําระค่าหุน้ครบตามจํานวนการใช้

สทิธแิล้วเท่านัน้  หากเรยีกเกบ็เงนิไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวแสดง

เจตนายกเลกิการใช้สทิธใินครัง้นัน้  อย่างไรก็ตามผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธยิงัคงสามารถใช้สทิธติาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธไิดใ้นคราวต่อไป  เวน้แต่การใชส้ทิธใินครัง้นัน้จะเป็นการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย  ใหถ้อืวา่

หมดสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าว 
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4.  ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นเน่ืองจากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงาน

ของบริษทัฯครัง้น้ี  
  

4.1  ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นของกรรมการ และ

พนักงานของบริษทัฯ   

การกาํหนดราคาการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธไิดก้ําหนดจากราคาปิดของหุน้ของบรษิทัฯทีท่าํการ

ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัประชุม

คณะกรรมการบรษิทัฯซึง่ราคาดงักล่าวเป็นราคาตลาด ดงันัน้ การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ในครัง้น้ีจะไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อราคาหุน้อย่างไรกต็ามผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้เมื่อมกีารใช้

สทิธซิือ้หุน้ของกรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ จะขึน้อยู่กบัราคาตลาดหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัทีหุ่น้

เพิ่มทุนทีเ่กดิจากการใชส้ทิธขิองกรรมการและพนกังานของบรษิทัฯเขา้ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย โดยใชส้ตูรคาํนวณ  

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

 

4.2  ผลกระทบของผูถื้อหุ้นเดิมสาํหรบัการลดลงของสดัส่วนความเป็นเจา้ของหรอืสิทธิออกเสียงของ 

ผูถื้อหุ้นเดิม (Control Dilution)ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของกรรมการ และ 

พนักงานของบริษทัฯทัง้หมดโดยคาํนวณจากทุนท่ีเรียกชาํระแล้วในปัจจบุนั  
 

 จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด     =  4,748,232,297 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท)   

จาํนวนหุน้ทัง้หมดทีเ่กดิจากการใชส้ทิธ ิ =  ไมเ่กนิ 142,446,000 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท)  

รวมจาํนวนหุน้หลงัการใชส้ทิธ ิ            =  ไมเ่กนิ 4,890,678,297 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท)  

          สดัสว่นผูถ้อืหุน้เดมิลดลงหลงัการใชส้ทิธ ิ= รอ้ยละ 3   

   วธิคีาํนวณ           142,446,000     

                                                             4,748,223,297 + 142,446,000  

 

4.3         จาํนวนหุ้นท่ีจะจดัไว้เพื่อรองรบัการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายและจดัสรรให้แก่ 

กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกินรอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แล้ว  

  จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด   =  4,748,232,297 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท)    

 จาํนวนหุน้ทีจ่ะจดัไวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธ ิ=  ไมเ่กนิ 142,446,000 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท )  

ตามทีจ่ดัสรรใหก้รรมการและพนกังานของ  

   บรษิทัฯ  

   คดิเป็นสดัสว่นกบัจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่าย     = รอ้ยละ 3 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
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4.4       รายช่ือกรรมการ และพนักงานท่ีมีสิทธิจะได้รบัการเสนอขายและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

เกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายในครัง้น้ี   
 

    -ไม่ม-ี 

    

4.5  หุ้นสามญัท่ีออกตามการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้น้ี จะมีสิทธิและสภาพเท่า

เทียมกบัหุ้น สามญัของบริษทัฯท่ีออกไปก่อนหน้าน้ีทุกประการ  

 

5.  รายช่ือกรรมการบริษทัท่ีได้รบัการจดัสรรใบสาํคญัเสดงสิทธิและจาํนวนท่ีได้รบัการจดัสรร 

 
 

 

6.  ลกัษณะและเง่ือนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
  

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขายต่อกรรมการ และพนกังานของบรษิทัฯจะอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ต่อกรรมการ

หรอืพนกังาน ฉบบัลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551   

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร ับผิดชอบค่าภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  เมื่อพ้นวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ใบสําคัญ

แสดงสทิธทิีย่งัไมไ่ดม้กีารใชส้ทิธดิงักล่าวจะหมดสภาพลง และไม่สามารถนํามาใชส้ทิธไิดอ้กีต่อไปไมว่า่กรณีใดๆ   

 

  

ท่ี รายช่ือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีได้รบั(หน่วย) 

คิดเป็นรอ้ยละของ

จาํนวนท่ีจดัสรร 

1.  นายต่อตระกลู  ยมนาค ประธานกรรมการ 2,000,000 1.40 

2.  นางพสิมยั  บุณยเกยีรต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2,000,000 1.40 

3.  นายวทิวสั  พรกุล ประธานกรรมการบรหิาร 2,000,000 1.40 

4.  นายธนิต  ชรนิทรส์าร กรรมการ 1,000,000 0.70 

5.  นายชนะ  โตวนั กรรมการ 1,000,000 0.70 

6.  นายวนัชยั  ตนัตกุิล กรรมการ 1,000,000 0.70 

7.  นายธนยั  ชรนิทรส์าร กรรมการ 1,000,000 0.70 

8.  นายจรีเดช   วริชัชยั กรรมการ 1,000,000 0.70 

9.  นายนิรธุ  อนิทรท่าฉาง กรรมการ 1,000,000 0.70 

 รวมทัง้ส้ิน  12,000,000 8.40 
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7.     สิทธิของผูถื้อหุ้นในการคดัค้านการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อกรรมการหรอืพนักงานตาม ประกาศ 

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 32/2551 ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551   
 

 ตามขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 32/2551 ฉบบัลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551การออก

และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธต่ิอกรรมการหรอืพนกังานตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีง

ไมน่้อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงและตอ้งไมม่ผีูถ้อืหุน้ซึง่ถอื

หุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนั เกนิกวา่รอ้ยละสบิของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมคดัคา้นการออกและเสนอ

ขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิดงักล่าว  

  

8.  เงื่อนไขเพ่ิมเติม ในการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม่ ในกรณีท่ีมีกรรมการ,พนักงานลาออกหรอืพน้จากตาํแหน่ง 

กรณีทีบุ่คคลทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ลาออก พน้สภาพจากการเป็นกรรมการ,พนักงาน ของ

บรษิทัฯหรอืของบรษิทัฯย่อย ดว้ยเหตุอื่นนอกจากทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3.6.1, 3.6.2 หรอื 3.6.3   ขา้งตน้ ก่อนหรอืในวนั

กําหนดการใช้สทิธ ิ ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธนิัน้ไม่สามารถใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธฉิบบั

ดงักล่าวได ้และตอ้งคนืใบสาํคญัแสดงสทิธใินสว่นทีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธทิัง้หมดทีถ่อือยูใ่หแ้ก่บรษิทัฯ  ใหค้ณะกรรมการ

บรหิารของบรษิทัฯนําใบสาํคญัแสดงสทิธจิาํนวนทีไ่ดร้บัคนืจากกรรมการหรอืพนกังาน ทีล่าออก,พน้สภาพจากการ

เป็นกรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯหรอืของบรษิทัยอ่ย มาจดัสรรใหแ้ก่พนกังานรายอืน่ๆต่อไป 
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