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บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน)  1  

- สรปุข้อสนเทศ - 
 

ลกัษณะ เงื�อนไข และสาระสาํคญัใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื%อหุ้นสามญัของบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) 
ครั %งที� 1 (PPM-W1) 
 

วนัที	เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  เมื	อวนัที	 9 มถิุนายน 2557 
(เริ	มทาํการซื+อขายวนัที	 9 มถิุนายน 2557) 

ประเภทหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี	จะซื+อหุน้สามญัของ 
บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) ครั +งที	 1 (PPM-W1) 

ตลาดรอง    ตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ   79,999,972 หน่วย  
จาํนวนหุน้ที	รองรบัการใชส้ทิธ ิ  79,999,972 หุน้  
ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ   บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ 

บรษิทัในอตัราหุน้สามญัเดมิ 2 หุน้จะไดร้บัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ใน
กรณีที	มเีศษทศนิยมใหป้ดัเศษทิ+ง โดยไมค่ดิมลูค่า โดยกาํหนดรายชื	อผูถ้อื
หุน้ที	มสีทิธไิดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธใินวนัที	 6 พฤษภาคม 2557 และ
ใหร้วบรวมรายชื	อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรพัย์ฯ โดยวธิปิีดสมุด
ทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที	 7 พฤษภาคม 2557 

สทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคา
หุ้นละ 7.00 บาท (โดยอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจ
เปลี	ยนแปลงไดใ้นกรณีที	มกีารปรบัสทิธ)ิ 

ชนดิของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ  ชนดิระบุชื	อผูถ้อืและสามารถโอนเปลี	ยนมอืได ้
อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ  3 ปีนบัจากวนัที	ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

(วนัที	ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ คือ วนัที	 20 พฤษภาคม 2557 วนัที	ครบ
กาํหนดและวนัใชส้ทิธคิรั +งสดุทา้ยคอืวนัที	 19 พฤษภาคม 2560 ซึ	งใบสาํคญั
แสดงสทิธจิะพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในวนัถดัไป) 

ราคาใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ   0.00 บาท 
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การกระจายการถอืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิณ วนัที	 20 พฤษภาคม 2557  
 

 จาํนวน
ราย 

จาํนวน 
ใบสาํคญั 

แสดงสิทธิ 

% ของ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ที�จดทะเบียนในครั %งนี% 
1. ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี	เป็น    

1.1 กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร  

รวมถงึผูท้ ี	เกี	ยวขอ้งและบุคคลที	มคีวามสมัพนัธ ์
13 58,116,900 72.646 

1.2 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ> 5%  

โดยนบัรวมผูท้ี	เกี	ยวขอ้งดว้ย 
1 4,296,450 5.371 

1.3 ผูม้อํีานาจควบคมุ - - - 

2. ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธริายย่อยที	ถอืไมตํ่	ากว่า 1 หน่วย

การซื+อขาย 
424 17,584,448 21.981 

3. ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี	ถอืตํ	ากว่า 1 หน่วยการซื+อขาย 55 2,174 0.003 

รวมผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสิทธิทั %งสิ%น 493 79,999,972 100.00 
หมายเหต ุ: กาํหนดให ้1 หน่วยการซื+อขายเทา่กบั 100 หลกัทรพัย ์
 

ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธริายใหญ่ ณ วนัที	 20 พฤษภาคม 2557   
 

ชื�อ 
จาํนวน 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
รอ้ยละของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ที�ยื�นจดทะเบียนในครั %งนี%  
1. กลุ่มนางกนกกร  แทนไกรศร                       28,957,400                                   36.197  

- นางกนกกร  แทนไกรศร                       28,100,000                                   35.125  
- นางวรกานต ์ แทนไกรศร                            300,000                                    0.375  
- นายทวเีกยีรต ิ แทนไกรศร                            250,000                                    0.313  

- น.ส.อภนัตร ี แทนไกรศร                              57,400                                    0.072  
- น.ส.อภนัตร ี แทนไกรศร                            250,000                                     0.313  

2. กลุ่มนายชาํนาญ  พรพไิลลกัษณ์                       28,725,000                                   35.906  
- นายชาํนาญ  พรพไิลลกัษณ์                       28,100,000                                   35.125  

- นางเตอืนใจ  พรพไิลลกัษณ์                            375,000                                    0.469  
- น.ส.อญัชล ี พรพไิลลกัษณ์                            250,000                                    0.313  

3. นางณีรนุช  อาํไพพพิฒัน์กุล                         4,296,450                                     5.371  

4. กลุ่มนายพเิชฐ  โฆษติวงศส์กลุ 3,024,250 3.780 
- นายพเิชฐ  โฆษติวงศส์กุล                         2,179,750                                    2.725  
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ชื�อ 
จาํนวน 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
รอ้ยละของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ที�ยื�นจดทะเบียนในครั %งนี% 
- นางรชัดา  โฆษติวงศส์กุล                            375,000                                    0.469  

- นายกรกฤต โฆษติวงศส์กุล 300,000 0.375 
- นายกรกฤต โฆษติวงศส์กุล 56,500 0.071 
- น.ส.พทัธนนัท ์โฆษติวงศส์กุล 56,500 0.071 

- นายพรีวฒัน์ โฆษติวงศส์กลุ 56,500 0.071 
5. นายชยัวฒัน์  เครอืชะเอม                        2,366,600                                    2.958  

6. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั                         1,877,500                                    2.347  
7. กลุ่มนางรตันา อภชิาตสิถาพร 1,647,000 2.059 
- นางรตันา  อภชิาตสิถาพร                            827,950                                    1.035  
- นายสมชาย  อภชิาตสิถาพร 747,450 0.934 
- นายสมชาย  อภชิาตสิถาพร 31,600 0.040 

- นางศร ี อภชิาตสิถาพร 40,000                                    0.050  
8. นายประพล  อศัวธรีะธรรม                         1,010,250                                    1.263  

9. กลุ่มนายทรงเกยีรต ิวฒันวทิย ์ 302,500 0.378 
- นายทรงเกยีรต ิวฒันวทิย ์ 300,000 0.375 
- นายทว ีวฒันวทิย ์ 2,500 0.003 

10. นายวรไท สุรยิประภาดลิก 300,000 0.375 
10. นางพรศร ีเจยีรชสูวสัดิ N 300,000 0.375 

รวม                       72,806,950                                   91.009  
หมายเหตุ : การจดักลุ่มผูถ้อืหลกัทรพัยอ์้างองิตามหลกัการใชน้ามสกุลเดยีวกนั ซึ	งมไิดห้มายความว่าการออกเสยีงลงมติ
จะตอ้งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  
 

นายทะเบยีนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ  บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ผูร้บัชาํระเงนิคา่จองซื+อหุน้สามญั  บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) 
ตามสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
 

การใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

1. วนักาํหนดการใชส้ทิธ ิ
 

ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญัของบรษิทัไดทุ้กวนัทาํการสุดทา้ยของเดอืนมถุินายนและธนัวาคมของ
แต่ละปี ตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิสาํหรบัวนัใชส้ทิธคิรั +งสุดทา้ยคอืวนัครบกําหนดอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิทั +งนี+ 
ในกรณีที	วนัใชส้ทิธคิรั +งแรกตรงกบัวนัหยุดทาํการของบรษิทั ใหเ้ลื	อนวนัใชส้ทิธคิรั +งแรกเป็นวนัทาํการถดัไปจากวนัหยุดทาํ
การของบรษิทั และในกรณีวนัใชส้ทิธคิรั +งสุดทา้ยตรงกบัวนัหยุดทาํการของบรษิทั ใหเ้ลื	อนวนัใชส้ทิธเิป็นวนัทาํการสุดทา้ย
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ก่อนวนัหยุดทาํการของบรษิทั โดยกาํหนดการใชส้ทิธคิรั +งแรกตรงกบัวนัที	 30 มถิุนายน 2557 และวนักําหนดการใชส้ทิธิ
ครั +งสดุทา้ยตรงกบัวนัที	 19 พฤษภาคม 2560 
 

2. การใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญัของบรษิทัแต่ละครั +ง ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญัทั +งหมดหรอืบางสว่นได ้
 

3. ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิ
 

ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี	ประสงคจ์ะใชส้ทิธใินการซื+อหุน้สามญัของบรษิทัจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญั
ของบรษิทัระหว่างเวลา 9.00 น.ถงึ 16.00 น. ในทกุวนัทาํการของบรษิทั ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนักําหนดการ
ใชส้ทิธใินแต่ละครั +ง ยกเวน้ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธคิรั +งสุดทา้ยซึ	งผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถแจง้ความ
จาํนงในการใชส้ทิธภิายใน 15 วนัก่อนวนักาํหนดการใชส้ทิธคิรั +งสดุทา้ย 
 

4. บรษิทัจะไมม่กีารปิดสมดุทะเบยีนเพื	อพกัการโอนสทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธ ิยกเวน้กรณีดงันี+ 
 

1) ในการใชส้ทิธคิรั +งสุดทา้ย บรษิทัจะปิดสมดุทะเบยีน 21 วนัก่อนวนัครบกําหนดการใชส้ทิธคิรั +งสุดทา้ย และจะทาํ
การแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพื	อขอพกัการซื+อขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(หรอืการขึ+นเครื	องหมาย SP) ในกรณีที	
วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธติรงกบัวนัหยุดทาํการของนายทะเบยีนหุน้บรษิทัใหเ้ลื	อนเป็นวนั
ทาํการถดัไป 

2) ในกรณีที	มกีารจดัประชุมผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัอาจปิดสมดุทะเบยีนเพื	อกําหนดสทิธขิองผูถ้ือใบสําคญั
แสดงสทิธใินการเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุดงักล่าวเป็นระยะเวลา 14 วนัก่อนวนัประชมุ
ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 

5. บรษิทัจะแจง้รายละเอยีดเกี	ยวกบัระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิอตัราการใชส้ทิธ ิราคาที	จะซื+อหุน้สามญัพรอ้ม
ทั +งสถานที	ที	ใชส้ทิธโิดยผ่านทางระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย์ฯ (ELCID) ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิราบอย่าง
น้อย 5 วนัทาํการกอ่นระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธใินแตล่ะครั +ง  
 

สาํหรบัการใชส้ทิธคิรั +งสุดทา้ย บรษิทัจะส่งจดหมายลงทะเบยีนถงึผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสทิธติามรายชื	อที	ปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบยีนผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธแิละจะแจง้ข่าวเกี	ยวกบัการใชส้ทิธผิ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
(ELCID) ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัทาํการก่อนระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ
ครั +งสดุทา้ย 
 

6. สถานที	ตดิต่อในการใชส้ทิธ ิ
 

บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) 
229 อาคารพรพรหม ถนนนครราชสมีา แขวงดุสติ เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300 
โทรศพัท ์02-628-6100 โทรสาร  02-628-6122 
 

7. วธิกีารใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
 

1) ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถรบัใบแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญัไดท้ี	บรษิทัและ/หรอืดาวน์โหลดที	 
www.ppm.co.th ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใชส้ทิธ ิ
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(ก) กรณีที	ใบสาํคญัแสดงสทิธอิยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิี	ตอ้งการใชส้ทิธิ
ตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพื	อขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืเพื	อใหอ้อกใบแทนใบสาํคญัแสดง
สทิธติามที	ตลาดหลกัทรพัย์ฯ กําหนดโดยยื	นต่อบรษิทัหลกัทรพัยท์ี	ทาํหน้าที	เป็นนายหน้าซื+อขายหลกัทรพัย ์
(Broker) ของตน และบรษิทัหลกัทรพัย์ดงักล่าวจะดําเนินการแจง้กบันายทะเบยีนใบสาํคญัแสดงสทิธเิพื	อขอ
ถอนใบสําคญัแสดงสทิธสิําหรบันําไปเป็นหลกัฐานประกอบการยื	นใช้สทิธิซื+อหุน้สามญั โดยนายทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสทิธิจะออกใบสําคัญแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิเพื	อนําไปใช้เป็นหลกัฐาน
ประกอบการยื	นใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญักบับรษิทัต่อไป 

(ข) ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี	ประสงค์จะใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญัจะตอ้งปฏบิตัติามเงื	อนไขการแจง้ความจาํนงในการ
ใชส้ทิธ ิโดยกรอกรายละเอยีดและลงลายมอืชื	อในใบแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญั และใหนํ้าส่ง
ใบสาํคญัแสดงสทิธพิรอ้มกบัใบแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญัแก่บรษิทั โดยผูถ้อืใบสาํคญัแสดง
สทิธจิะตอ้งปิดอากรแสตมป์ใหถู้กตอ้งตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายรษัฎากรว่าดว้ยอากรแสตมป์หรอื
ขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายต่างๆ ที	ใชบ้งัคบัเกี	ยวกบัการใชส้ทิธจิองซื+อหุน้สามญัดว้ยเอกสารและหลกัฐานที	ผูถ้อื
ใบสาํคญัแสดงสทิธติอ้งสง่มอบใหแ้กบ่รษิทัมดีงันี+ 

 

1. ใบแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญัที	ไดก้รอกขอ้ความถูกต้อง ชดัเจน และครบถ้วนแล้วทุก
รายการ 

2. ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี	ระบุว่าผูถ้อืนั +นมสีทิธใินใบสาํคญัแสดงสทิธติามจาํนวนที	ระบุอยู่ในใบแจง้ความจาํนง
ในการใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญั 

3. ชาํระเงนิตามจาํนวนที	ระบุในใบแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญั โดยผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี	
ประสงค์จะใช้สทิธิซื+อหุ้นสามญัจะต้องชําระเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตั kวแลกเงนิธนาคาร หรอืคําส ั 	งจ่ายเงิน
ธนาคารที	สามารถเรยีกเกบ็ไดใ้นเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัทาํการนบัจากวนักําหนดการใชส้ทิธิ
ในแต่ละครั +ง และขดีคร่อมสั 	งจ่าย “บญัชจีองซื+อหุ้นสามญั บมจ.พรพรหมเม็ททอล" หรอื "Share 
Subscription Account of Porn Prom Metal Plc." หรอืโอนเงนิสดเขา้บญัชเีงนิฝากชื	อบญัช ี"บญัชจีอง
ซื+อหุน้สามญั บมจ.พรพรหมเมท็ทอล" หรอื "Share Subscription Account of Porn Prom Metal Plc." 
บญัชเีลขที	 030-2-67461-2 ประเภทบญัชอีอมทรพัย ์ของธนาคารกสกิรไทย สาขาเทเวศร ์พรอ้มนําส่ง
สาํเนาใบนําฝากเงนิใหแ้กบ่รษิทั 

 

ทั +งนี+ การใช้สทิธิซื+อหุน้สามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื	อบรษิัทได้เรียกเก็บเงนิจํานวนดงักล่าวได้แล้ว
เท่านั +น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที	มิได้เกิดจากบรษิัทให้ถือว่าผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวแสดงเจตนายกเลกิและบรษิทัตกลงใหถ้อืเป็นการยกเลกิการขอใชส้ทิธใินครั +งนั +น ทั +งนี+ บรษิทัจะ
ส่งใบสาํคญัแสดงสทิธพิรอ้มกบัเชค็ที	เรยีกเกบ็เงนิไม่ไดค้นืใหก้บัผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนภายใน 14 วนันับจากวนัถดัจากวนักําหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครั +ง โดยจะไมม่กีารคาํนวณ
ดอกเบี+ยไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธยิงัคงสามารถใชส้ทิธิตามใบสําคญั
แสดงสทิธไิด้ในคราวต่อไป เวน้แต่การใชส้ทิธใินครั +งนั +นจะเป็นการใชส้ทิธคิรั +งสุดทา้ยให้ถอืว่าสทิธทิี	จะ
ซื+อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวสิ+นสภาพลง 

 

4. หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธ ิพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้งทกุฉบบั ดงันี+ 
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4.1 บุคคลสญัชาตไิทย : สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
4.2 บุคคลต่างดา้ว : สาํเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
4.3 นิตบิุคคลในประเทศ : สาํเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทัซึ	งออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรอื 

หน่วยงานที	เกี	ยวขอ้งไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนักําหนดการใชส้ทิธ ิ
พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูม้อีํานาจลงนามและประทบัตรา
สําคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี และแนบเอกสารหลกัฐานของผู้ม ี
อํานาจลงลายมอืชื	อตาม 4.1 หรอื 4.2 แลว้แต่กรณี พรอ้มรบัรอง
สาํเนาถกูตอ้ง 

4.4 นิตบิุคคลต่างประเทศ : สาํเนาเอกสารการจดทะเบยีนบรษิทัรบัรองโดย Notary Public  
หรอืหน่วยราชการที	มอีาํนาจไม่เกนิ 6 เดอืน พรอ้มรบัรองสาํเนา
ถูกต้องและเอกสารหลกัฐานของผู้มอีํานาจลงลายมอืชื	อตาม 4.1 
หรอื 4.2 แลว้แต่กรณีพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 

2) จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธทิี	ขอใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเตม็เท่านั +น โดยอตัราการใชส้ทิธิ
เทา่กบัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ เวน้แต่มกีารปรบัสทิธ ิ

3) ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะตอ้งใชส้ทิธใินการซื+อหุน้สามญัไมต่ํ	ากว่า 100 หุน้สามญั โดยจาํนวนหน่วยของใบสาํคญั
แสดงสทิธทิี	ขอใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเตม็เท่านั +น อย่างไรกต็าม ในกรณีที	ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ที	มสีทิธใินการซื+อหุน้ตํ	ากว่า 100 หุน้สามญัจะตอ้งใชส้ทิธใินการซื+อหุน้สามญัในครั +งเดยีวทั +งจาํนวน ยกเวน้ในการ
ใชส้ทิธคิรั +งสุดทา้ย ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสทิธจิะสามารถใชส้ทิธใินการซื+อหุน้สามญัโดยไม่มกีารกําหนดจาํนวนหุน้
สามญัขั +นตํ	า 

4) หากบรษิทัไดร้บัใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืจาํนวนเงนิที	บรษิทัได้รบัไมค่รบตามจาํนวนที	ระบุในใบแจง้ความจาํนงใน
การใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญั หรอืบรษิทัตรวจสอบไดว้่าขอ้ความที	ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธกิรอกลงในใบแจง้ความจาํนง
ในการใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญันั +นไมค่รบถ้วนหรอืไม่ถูกตอ้ง หรอืมอีากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัและ
กฎหมายต่างๆ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะตอ้งทาํการแก้ไขใหถู้กตอ้งหรอืชาํระเงนิใหค้รบถ้วนภายในระยะเวลา
แจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธคิรั +งนั +นๆ หากผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธไิมท่าํการแกไ้ขใหถู้กต้องภายในระยะเวลาแจง้
ความจาํนงในการใชส้ทิธคิรั +งนั +นๆ บรษิทัจะถอืว่าการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธใินครั +งนั +นสิ+นสภาพลงโดยไม่มี
การใชส้ทิธ ิและบรษิทัจะจดัสง่เงนิที	บรษิทัไดร้บัไวพ้รอ้มกบัใบสาํคญัแสดงสทิธคินืใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัภายใน 14 วนันับจากวนัถดัจากวนักําหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครั +งโดยไม่มี
ดอกเบี+ย เวน้แต่เป็นการใชส้ทิธคิรั +งสดุทา้ย ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะตอ้งทาํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งครบถว้นภายใน
ระยะเวลา 3 วนัทําการนบัจากวนักําหนดการใชส้ทิธคิรั +งสุดทา้ย หากผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธไิม่ทาํการแกไ้ขให้
ถูกตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บรษิทัจะถอืวา่การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธคิรั +งสุดทา้ยสิ+นสภาพลงโดยไมม่ี
การใชส้ทิธ ิและบรษิทัจะจดัสง่เงนิที	บรษิทัไดร้บัไวพ้รอ้มกบัใบสาํคญัแสดงสทิธคินืใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัภายใน 14 วนันับจากวนัถดัจากวนักําหนดการใชส้ทิธิครั +งสุดทา้ยโดยไม่มี
ดอกเบี+ย 
 

ในกรณีที	ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธิชําระเงนิในการใช้สทิธไิม่ครบถ้วน บรษิัทมสีทิธทิี	จะดําเนินการประการใด
ประการหนึ	งต่อไปนี+ตามที	บรษิทัเหน็สมควร 
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1. ถอืว่าจาํนวนหุน้สามญัที	จองซื+อมจีาํนวนเท่ากบัจาํนวนที	พงึจะไดร้บัตามจาํนวนเงนิในการใชส้ทิธ ิซึ	งบรษิัท
ไดร้บัชาํระไวจ้รงิตามราคาการใชส้ทิธใินขณะนั +น หรอื 

2. ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธชิาํระเงนิเพิ	มเตมิตามจาํนวนที	ประสงค์จะใชส้ทิธใิหค้รบถ้วนภายในระยะเวลาแจง้
ความจํานงในการใชส้ทิธใินครั +งนั +น หากบรษิทัไม่ไดร้บัเงนิครบตามจํานวนในการใชส้ทิธภิายในระยะเวลา
ดงักล่าว บรษิทัจะถอืว่าการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธใินครั +งนั +นสิ+นสภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ

 

สาํหรบัการแสดงความจาํนงในการใชส้ทิธคิรั +งสุดทา้ย บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธชิําระเงนิเพิ	มเตมิ
ตามจาํนวนที	ประสงค์จะใชส้ทิธใิหค้รบถว้นภายในระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธคิรั +งสุดทา้ย หากบรษิทั 
ไม่ไดร้บัเงนิครบตามจํานวนในการใชส้ทิธภิายในระยะเวลาดงักล่าว บรษิทัจะถอืว่าจาํนวนหุน้สามญัที	จองซื+อมี
จาํนวนเทา่กบัจาํนวนที	พงึจะไดร้บัตามจาํนวนเงนิในการใชส้ทิธ ิซึ	งบรษิทัไดร้บัชาํระไวจ้รงิตามราคาการใชส้ทิธใิน
ขณะนั +น 

 

ในกรณีตามขอ้ 2 บรษิทัจะสง่เงนิที	ไดร้บัไวโ้ดยไมม่ดีอกเบี+ยและใบสาํคญัแสดงสทิธซิึ	งบรษิัทถอืว่าไมม่กีารใชส้ทิธิ
ดงักล่าวหรอืในกรณีตามขอ้ 1 บรษิทัจะส่งใบสาํคญัแสดงสทิธสิ่วนที	เหลอืในกรณีที	บรษิทัถอืว่ามกีารใชส้ทิธเิพยีง
บางสว่นคนืใหก้บัผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัภายใน 14 วนันับจากวนักาํหนดการใช้
สิทธิในแต่ละครั +ง อย่างไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิที	ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวัน
กาํหนดการใชส้ทิธคิรั +งสดุทา้ย 
 

5) จาํนวนหุน้สามญัที	ออกใหเ้มื	อมกีารใชส้ทิธนิั +นจะคาํนวณโดยการนําจาํนวนเงนิในการใชส้ทิธซิึ	งผูถ้อืใบสาํคญัแสดง
สทิธไิด้ชําระตามที	กล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชส้ทิธใินขณะที	มกีารใชส้ทิธนิั +น โดยบรษิัทจะออกหุน้สามญั
เป็นจาํนวนเตม็ไมเ่กนิจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธทิี	ขอใชส้ทิธคิณูดว้ยอตัราการใชส้ทิธภิายหลงัจากการ
ปรบัอตัราการใชส้ทิธ ิหากมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธแิละ/หรอือตัราการใชส้ทิธแิลว้ทาํใหม้เีศษเหลอือยู่จากการ
คาํนวณดงักล่าว บรษิทัจะไมนํ่าเศษดงักล่าวมาคดิคาํนวณและจะชาํระเงนิที	เหลอืจากการใชส้ทิธดิงักล่าวคนืใหแ้ก่
ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใน 14 วนันบัจากวนัถดัจากวนักาํหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครั +งโดยไมม่ดีอกเบี+ย 

6) เมื	อผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี	ประสงคจ์ะใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญัไดป้ฏบิตัติามเงื	อนไขการแจง้ความจํานงในการใช้
สทิธซิื+อหุน้สามญั กล่าวคอื ได้สง่มอบทั +งใบสาํคญัแสดงสทิธ ิใบแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญั และ
ชาํระเงนิค่าจองซื+อหุน้สามญัถูกต้องและครบถว้นสมบูรณ์ ผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธจิะไม่สามารถเพกิถอนการใช้
สทิธไิด ้เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากบรษิทั 

7) เมื	อพน้กาํหนดวนัใชส้ทิธคิรั +งสดุทา้ยแล้ว แต่ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธยิงัมไิดป้ฏบิตัติามเงื	อนไขของการใชส้ทิธทิี	
กาํหนดไวอ้ย่างครบถว้นใหถ้อืว่าใบสาํคญัแสดงสทิธนิั +นๆ สิ+นสภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธแิละผูถ้อืใบสาํคญัแสดง
สทิธจิะใชส้ทิธไิมไ่ดอ้กี 

 

การเปลี	ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธ ิ
 

1. บริษัทต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสทิธิเมื	อเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ	งดงัต่อไปนี+ 

 

(ก) เมื	อบรษิทัเปลี	ยนแปลงมลูค่าที	ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัอนัเป็นผลมาจากการรวมหรอืการแบ่งแยกหุน้
สามญัที	ไดอ้อกแลว้ของบรษิทั โดยบรษิัทจะปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธอินัเป็นผลมาจากการ
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รวมหรอืการแบ่งแยกหุน้สามญัที	ออกแลว้ของบรษิทั โดยจะมผีลบงัคบัทนัทนีบัตั +งแต่วนัที	ไดม้กีารจดทะเบยีน
เปลี	ยนแปลงมลูคา่ที	ตราไวข้องหุน้ของบรษิทักบักระทรวงพาณิชย ์

(ข) เมื	อบรษิทัเสนอขายหุน้สามญัต่อผูถ้อืหุน้เดมิและ/หรอืประชาชนทั 	วไปและ/หรอืบุคคลเฉพาะเจาะจงในราคา
เฉลี	ยต่อหุน้ของหุน้สามญัที	ออกใหมท่ี	คาํนวณไดต้ํ	ากว่ารอ้ยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั" 
การเปลี	ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีั +งแต่วนัแรกที	ผูซ้ื+อหุน้สามญัจะไม่ได้
รบัสทิธใินการจองซื+อหุน้สามญัที	ออกใหม ่(วนัแรกที	ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกาศขึ+นเครื	องหมาย XR) สาํหรบั
กรณีที	เป็นการเสนอขายใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) และ/หรอืวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที	ออกใหม่
แกป่ระชาชนทั 	วไปและ/หรอืบุคคลเฉพาะเจาะจงแลว้แต่กรณี 

(ค) เมื	อบรษิัทเสนอขายหลกัทรพัย์ออกใหม่ใดๆ ใหก้บัผู้ถือหุน้เดิมและ/หรอืประชาชนทั 	วไปและ/หรอืบุคคล
เฉพาะเจาะจง โดยหลกัทรพัย์นั +นใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหลกัทรพัย์ในการใชส้ทิธแิปลงสภาพ/เปลี	ยนเป็นหุน้สามญั
หรอืใชส้ทิธทิี	จะซื+อหุ้นสามญั เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบสําคญัแสดงสทิธ ิหรอืหนี+สนิอื	นใดที	ใหส้ทิธใินการ
แปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบรษิทั โดยราคาเฉลี	ยต่อหุน้ของหุน้สามญัที	ออกใหมเ่พื	อรองรบัสทิธดิงักล่าวตํ	า
กว่ารอ้ยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั" การเปลี	ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใช้
สทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีั +งแต่วนัแรกที	ผูซ้ื+อหุน้สามญัจะไมไ่ดร้บัการใชส้ทิธใินการจองซื+อหลกัทรพัยท์ี	ออกใหม่
ใดๆ ที	ใหส้ทิธทิี	จะแปลงสภาพ/เปลี	ยนเป็นหุน้สามญัหรอืใชส้ทิธทิี	จะซื+อหุน้สามญั (วนัแรกที	ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ประกาศขึ+นเครื	องหมาย XR) สาํหรบักรณีที	เป็นการเสนอขายใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) และ/หรอืวนัแรก
ของการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ที	ใหส้ทิธทิี	จะแปลงสภาพ/เปลี	ยนเป็นหุน้สามญัแก่ประชาชนทั 	วไป
และ/หรอืบุคคลเฉพาะเจาะจง แลว้แต่กรณี 

(ง) เมื	อบรษิทัจา่ยปนัผลทั +งหมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั การเปลี	ยนแปลงราคาการใช้
สทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีั +งแต่วนัแรกที	ผู้ซื+อหุน้สามญัไม่มสีทิธใินการรบัหุน้ปนัผล (วนั
แรกที	ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศขึ+นเครื	องหมาย XD) 

(จ) เมื	อบรษิัทจ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 100 ของกาํไรสุทธปิระจําปีหลงัหกัภาษีเงนิได้ของ
บรษิทั สําหรบัการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชใีดๆ นับตั +งแต่วนัที	จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธจินถึงวนั
ครบกาํหนดการใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญัครั +งสดุทา้ย โดยการเปลี	ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะ
มผีลบงัคบัทนัทตีั +งแต่วนัแรกที	ผู้ซื+อหุน้สามญัไม่มสีทิธใินการรบัเงนิปนัผลนั +น (วนัแรกที	ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ประกาศขึ+นเครื	องหมาย XD) 

(ฉ) ในกรณีที	มเีหตุการณ์ใดๆ อนัทําให้ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธเิสยีสทิธแิละผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้ โดยที	
เหตุการณ์ใดๆ นั +นไมไ่ดก้าํหนดอยู่ในขอ้ (ก) ถงึ (จ) ใหบ้รษิทัพจิารณาเพื	อกาํหนดการเปลี	ยนแปลงราคาการ
ใชส้ทิธแิละ/หรอือตัราการใชส้ทิธใิหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทาํใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธไิดร้บัผลประโยชน์
ดอ้ยไปจากเดมิ ทั +งนี+ ใหถ้อืว่าผลการพจิารณานั +นเป็นที	สุดและบรษิัทจะแจง้ใหส้าํนักงาน ก.ล.ต.และตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ทราบภายใน 15 วนันบัตั +งแต่วนัที	มเีหตุใหต้อ้งดําเนินการเปลี	ยนแปลงการใชส้ทิธ ิ
 

2. บรษิทัจะไมข่ยายอายุใบสาํคญัแสดงสทิธแิละจะไม่แกไ้ขเปลี	ยนแปลงราคาและอตัราการใชส้ทิธ ิ เวน้แต่จะมกีาร
ปรบัสทิธติามขอ้ 1 

3. การคํานวณการเปลี	ยนแปลงราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใชส้ทิธิตามขอ้ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอสิระต่อกนัและจะ
คาํนวณการเปลี	ยนแปลงตามลําดบัเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลงัเปรยีบเทยีบกบัราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั 
สาํหรบักรณีที	เหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ+นพรอ้มกนั ใหค้าํนวณการเปลี	ยนแปลงเรยีงตามลาํดบัดงันี+ คอื (ก) (จ) (ง) (ข) 
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(ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลาํดบัครั +งที	คํานวณการเปลี	ยนแปลงใหค้งสภาพของราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใช้
สทิธเิป็นทศนิยม 3 ตาํแหน่ง 

4. การคาํนวณเปลี	ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามขอ้ (ก) ถงึ (ฉ) จะไมม่กีารเปลี	ยนแปลงซึ	งทาํให้
ราคาการใชส้ทิธใิหม่สงูขึ+นและ/หรอือตัราการใชส้ทิธลิดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ ในกรณีที	หุน้สามญัที	เกดิจาก
การใช้สทิธิตามจํานวนใบสําคัญแสดงสทิธิของการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิในแต่ละครั +ง (ทศนิยม 3 
ตําแหน่งของอตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลี	ยนแปลง) คํานวณออกมาเป็นเศษของหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้นั +นทิ+ง 
และหากราคาการใชส้ทิธหิลงัการเปลี	ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกบัจาํนวนหุน้สามญัในการแสดงความ
จาํนงในการใชส้ทิธใินรอบนั +นคาํนวณไดเ้ป็นเศษของบาท ใหต้ดัเศษของบาททิ+ง 

5. ในกรณีที	มกีารเปลี	ยนแปลงราคาการใชส้ทิธจินเป็นผลทําใหร้าคาการใชส้ทิธใิหมม่รีาคาตํ	ากว่ามลูค่าที	ตราไวข้อง
หุน้สามญัของบรษิทักใ็หใ้ชร้าคาการใชส้ทิธใิหม่ดงักล่าว เวน้แต่จะเป็นกรณีที	กฎหมายหา้มมใิหบ้รษิทัออกหุน้ตํ	า
กว่ามลูค่าที	ตราไว ้ใหถ้อืเอามลูคา่ที	ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัเป็นราคาการใชส้ทิธใิหม ่

6. บรษิทัอาจทาํการปรบัราคาการใชส้ทิธคิวบคู่กบัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธใิหม่ทดแทนการปรบัอตัราการใชส้ทิธิ
กไ็ด ้

7. การเปลี	ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามเงื	อนไขการใชส้ทิธทิี	ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้ 1 (ก) ถงึ (ฉ) 
และการเปลี	ยนแปลงขอ้กาํหนดการใชส้ทิธนิั +น บรษิทัจะดาํเนินการแจง้ผลการเปลี	ยนแปลงโดยบอกถงึรายละเอยีด
วธิกีารคาํนวณและเหตุผลที	ตอ้งมกีารเปลี	ยนแปลงดงักล่าวใหส้าํนักงาน ก.ล.ต.เพื	อแจง้ราคาการใชส้ทิธอิตัราการ
ใชส้ทิธหิรอืขอ้กาํหนดการใชส้ทิธทิี	กาํหนดขึ+นมาใหม ่รวมทั +งขอ้เทจ็จรงิโดยย่อของสาเหตุที	มกีารปรบัสทิธ ิวธิกีาร
คาํนวณและวนัที	ที	ปรบัดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัภายใน 15 วนันบัตั +งแต่วนัที	มเีหตุใหต้อ้งดําเนินการเปลี	ยนแปลงการ
ใชส้ทิธหิรอืเปลี	ยนแปลงขอ้กาํหนดการใชส้ทิธนิั +น และแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที	การ
ปรบัสทิธมิผีลบงัคบัใชผ้่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ELCID) 

8. สถานภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธทิี	อยูร่ะหว่างวนัที	ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธแิสดงความจาํนงในการใชส้ทิธแิละวนั
ก่อนวนัที	กระทรวงพาณิชยจ์ะรบัจดทะเบยีนเพิ	มทนุชาํระแลว้อนัเนื	องมาจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิผู้
ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวจะมสีถานภาพและสทิธเิช่นเดยีวกบัผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี	ยงัไม่ไดแ้สดงความ
จํานงในการใช้สทิธิและสถานภาพจะสิ+นสุดลงในวนัที	กระทรวงพาณิชย์ได้รบัจดทะเบยีนเพิ	มทุนชําระแล้วอนั
เนื	องมาจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธขิา้งตน้แลว้ 
  

ในกรณีที	บรษิทัมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธแิละ/หรอือตัราการใชส้ทิธใินช่วงที	บรษิทัยงัไมไ่ดนํ้าหุน้สามญัที	เกดิจาก
การใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี	ไดท้าํการใชส้ทิธิ
แลว้จะไดร้บัการปรบัสทิธยิอ้นหลงั โดยบรษิทัจะดําเนินการออกหุน้สามญัใหม่เพิ	มเตมิใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดง
สทิธโิดยเรว็ที	สดุตามจาํนวนที	ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิมควรจะไดร้บั หากราคาที	ไดป้รบัใหม่นั +นมผีลบงัคบัใชโ้ดย
หุน้สามญัส่วนที	เพิ	มใหมอ่าจไดร้บัชา้กว่าหุน้สามญัที	ไดร้บัก่อนหน้านี+แลว้แต่ไม่เกนิ 15 วนัทาํการนบัจากวนัที	มี
การปรบัสทิธ ิ 

 

9. หุน้สามญัใหม่ที	เกดิจากการใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธจิะมสีทิธแิละได้รบัผลประโยชน์อนัพึงได้เหมอืนหุ้น
สามญัเดมิที	ออกและเรยีกชาํระเตม็มลูค่าแลว้ของบรษิทัทุกประการ เมื	อชื	อของผูถ้อืหุน้สามญัใหมท่ี	ไดม้าจากการ
ใชส้ทิธปิรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถอืหุน้ของบรษิัทและกระทรวงพาณิชย์ได้จดทะเบยีนเพิ	มทุนชําระแล้วของ
บรษิทั 
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การออกและสง่มอบหุน้สามญัออกใหม ่
 

บรษิทัจะสง่มอบใบหุน้สามญัที	ระบุชื	อของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใน 15 วนัทาํการนับจากวนักําหนดการใชส้ทิธใินแต่
ละครั +งและจะสง่คนืใบสาํคญัแสดงสทิธสิว่นที	ยงัมไิดใ้ชส้ทิธ ิ(ถา้ม)ี และเชค็ขดีครอ่มเฉพาะสั 	งจ่ายเงนิตามจาํนวนเงนิที	เหลอื
จากการใชส้ทิธ ิ(ถ้าม)ี โดยไมม่ดีอกเบี+ยใหไ้มว่่ากรณีใดๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที	อยู่ที	
ปรากฏอยูใ่นใบแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธภิายใน 14 วนันับจากวนัถดัจากวนักําหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครั +ง โดยบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบในความสญูหายหรอืเสยีหายอย่างใดที	อาจเกดิขึ+นเนื	องจากการสง่ใบหุน้สามญั ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิหรอืเชค็
ทางไปรษณียด์งักล่าว 
 

บรษิทัอาจตกลงกบัผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสทิธลิ่วงหน้าเพื	อใหบ้รษิทัเกบ็ใบหุน้สามญั ใบสาํคญัแสดงสทิธิ เชค็ หรอืเอกสาร
อื	นๆ ไวท้ี	บรษิทัเพื	อใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธมิารบัดว้ยตนเองได ้หรอืผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธอิาจฝากหุน้ไวใ้นระบบไรใ้บ
หุน้ (Scripless System) โดยฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึ	งผูใ้ชส้ทิธซิื+อหุน้สามญัมบีญัชซีื+อขายหลกัทรพัย์อยู่ 
ซึ	งนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัจะออกใบหุน้ในชื	อของ "บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพื	อผูฝ้าก" และ
บนัทกึยอดบญัชตีามจาํนวนหุน้ที	บรษิทัหลกัทรพัย์นั +นฝากหุน้อยู่ ในขณะเดยีวกนั บรษิทัหลกัทรพัย์ดงักล่าวจะบนัทกึยอด
บญัชจีาํนวนหุน้ที	ผูใ้ชส้ทิธซิื+อหุน้สามญัฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธซิื+อหุน้สามญัภายใน 7 วนัทาํการนบั
จากวนักาํหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครั +ง 
 

ในกรณีที	บรษิทัไมส่ามารถจดัใหม้หีุน้สามญัเพื	อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัจะชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผู้
ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธติามรายละเอยีดดงันี+ 
 

1. บรษิทัจะชดใชค้่าเสยีหายใหเ้ฉพาะผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธทิี	มาแจง้ความจาํนงที	จะใชส้ทิธใินวนักําหนดการใช้
สทิธแิต่ละรอบของวนักาํหนดการใชส้ทิธ ิซึ	งบรษิทัไมส่ามารถจดัใหม้หีุน้สามญัเพื	อรองรบัการใชส้ทิธไิด ้

2. การชดใชค้่าเสยีหายตามขอ้ 1. บรษิทัจะชาํระใหเ้ป็นเชค็ระบุชื	อขดีคร่อมสั 	งจ่ายเฉพาะและจะจดัส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตอบรบัภายใน 14 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชส้ทิธ ิ

3. การคาํนวณค่าเสยีหายที	บรษิทัจะชดใชใ้หผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธติามขอ้ 1. มสีตูรการคาํนวณดงันี+ 
 

ค่าเสยีหายต่อใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย = A x [MP - EP] 
 

โดยที	 
 

A คอื  จาํนวนหุน้สามญัที	ไมส่ามารถจดัใหม้แีละ/หรอืเพิ	มขึ+นตามอตัราการใชส้ทิธทิี	เปลี	ยนแปลง 
เพิ	มขึ+นต่อ 1 หน่วย 

MP คอื  ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั โดยหมายถงึมลูค่าการซื+อขายหุน้สามญัทั +งหมดของบรษิทั 
   หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัของบรษิทัที	มกีารซื+อขายทั +งหมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นระหว่าง 

ระยะเวลา 7 วนัทําการ (วนัที	เปิดทําการซื+อขายของตลาดหลกัทรพัย์) ติดต่อกนัก่อนวนั
กาํหนดการใชส้ทิธ ิ

EP คอื  ราคาการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืราคาการใชส้ทิธติามเงื	อนไขการปรบัสทิธหิากม ี
การปรบัราคาการใชส้ทิธแิละ/หรอือตัราการใชส้ทิธ ิ

 

ขอ้จาํกดัในการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
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1. บรษิทัมสีทิธปิฏเิสธการโอนหุน้หรอืการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้สามญั หากการโอนหรอืการแปลง
สภาพดงักล่าวทาํใหอ้ตัราสว่นการถอืครองหุน้ของผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทยของบรษิทัตํ	ากว่าอตัราสว่นที	ขอ้บงัคบัของ
บรษิทักาํหนดไวว้่า "หุน้ของบรษิทัโอนไดโ้ดยไม่มขีอ้จาํกดั เวน้แต่การโอนหุน้นั +นเป็นเหตใุหม้คีนต่างดา้วถอืหุน้ใน
บรษิทัเกนิกว่ารอ้ยละ 49 ของหุน้ที	เรยีกชําระแล้วทั +งหมดของบรษิทั ซึ	งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัท" โดย
บรษิทัจะไมช่ดเชยค่าเสยีหายใดๆ 

2. หากขอ้จาํกดัการโอนดงักล่าวขา้งตน้มผีลทาํใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี	มใิช่สญัชาตไิทยที	ไดด้าํเนินการใชส้ทิธิ
ตามวธิทีี	ระบไุวห้วัขอ้การใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธโิดยครบถว้นไม่สามารถใชส้ทิธไิดต้ามจาํนวนที	ระบุในใบ
แจง้ความจํานงในการใชส้ทิธซิื+อหุน้สามญั บรษิทัจะอนุญาตใหด้ําเนินการใชส้ทิธิเพยีงส่วนที	ไม่ขดัต่อขอ้จํากดั
ขา้งตน้ภายใตห้ลกัการผูแ้สดงความจาํนงก่อนจะสามารถใชส้ทิธไิดก้่อน (First Come, First Served) โดยบรษิทั
จะคนืใบสาํคญัแสดงสทิธแิละเงนิที	เหลอืตามราคาการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธใินส่วนที	ไม่สามารถใชส้ทิธไิด ้
โดยไมม่ดีอกเบี+ยใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี	มใิช่สญัชาตไิทยดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วนั
นบัจากวนัถดัจากวนักาํหนดการใชส้ทิธใินครั +งนั +นๆ 

3. ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี	มใิชส่ญัชาตไิทยจะไมไ่ดร้บัการชดเชยไมว่่าในรปูแบบใดจากบรษิทัในกรณีที	ไมส่ามารถ
ดาํเนินการใชส้ทิธไิดโ้ดยมสีาเหตุมาจากขอ้จาํกดัเรื	องสดัสว่นการถอืครองหลกัทรพัยข์องผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี	
มใิชส่ญัชาตไิทย อย่างไรกด็ ีใบสาํคญัแสดงสทิธยิงัมผีลใชต่้อไปจนถงึวนัสิ+นสุดการใชส้ทิธ ิทั +งนี+ หากในวนัใชส้ทิธิ
ครั +งสุดท้าย ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธิที	เป็นบุคคลที	มใิช่สญัชาติไทยไม่สามารถใช้สทิธิเนื	องจากขอ้จํากดัเรื	อง
สดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ที	เป็นบคุคลที	มใิชส่ญัชาตไิทยใหถ้อืว่าใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวหมดอายุลง โดยผู้
ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี	เป็นบุคคลที	มใิชส่ญัชาตไิทยดงักล่าวไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายหรอืค่าชดเชยใดจาก
บรษิทัและบรษิัทจะไม่มกีารชาํระค่าเสยีหายหรอืค่าชดเชยใดๆ ใหแ้ก่ผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธจิากการดงักล่าว
ทั +งสิ+น 

 

ระยะเวลาหา้มจาํหน่ายหุน้ (ถา้ม)ี  - ไม่ม ี-  
อื	นๆ ที	สาํคญั (ถา้ม)ี   - ไม่ม ี-  
ที	ปรกึษาทางการเงนิ (ถา้ม)ี   - ไม่ม ี- 
จดัทาํโดย    บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) 
 
 
            

            (นางนนัธริา ฤทธมนตร)ี 
                        กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
 
 
            

 (นางกนกกร แทนไกรศร) 
         กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม 


