


                                                                                              บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ  

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  

หนาที่ 1 

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 ออกโดยบริษัท เด็มโก จํากัด 

(มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่  1/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิจะไดรับสิทธิตามที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยบริษัทและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองผูกพันตามขอกําหนด

สิทธิทุกประการ และใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับทราบและเขาใจขอกําหนดตางๆ ในขอกําหนดสิทธินี้เปนอยาง

ดีแลว ทั้งนี้ ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิไว ณ สํานักงานใหญของบริษัท เพื่อให

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนดสิทธิและสัญญาตางๆ ไดในวันและเวลาทําการของผูออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 

คําจํากัดความ 

คําและขอความตางๆ ที่ใชอยูในขอกําหนดสิทธิ ใหมีความหมายดังตอไปนี้ 

ขอกําหนดสิทธิ หมายถึง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของบริษัท เด็มโก จํากัด 

(มหาชน) และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (DEMCO-W5) (รวมถึง

ที่มีการแกไขเพิ่มเติม (ถามี)) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เด็มโก จํากัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 5 ชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือได ที่

เสนอขายใหแกผูถือหุนสามัญเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน

และไดรับการจัดสรร 

ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ใบที่ออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัดเพื่อใชแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

บริษัท หมายถึง บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เด็มโก 

จํากัด (มหาชน) และใหรวมถึงผูถือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือผูที่

ไดรับแตงตั้งโดยชอบใหทําหนาที่เปนนายทะเบียนของ

 

 



                                                                                              บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  

หนาที่ 2 

ใบสําคัญแสดงสิทธิแทน 

วันทําการ หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชยเปดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งไมใชวันเสารหรือวันอาทิตย หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแหง

ประเทศไทยประกาศใหเปนวันหยุดของธนาคารพาณิชย 

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหมและหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

สํานักงาน กลต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตลาดหลักทรัพย หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง วันที่ 5 กรกฏาคม 2556 

วันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย หมายถึง วันที่  5 กุมภาพันธ 2558 

ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใช

สิทธิ 

หมายถึง ระยะเวลาที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิใน

การซื้อหุนของบริษัท โดยจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิที่

จะซื้อหุนของบริษัทภายในชวง 15 (สิบหา) วันทําการกอนวัน

กําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 

น. ของทุกวันทําการของบริษัท สําหรับการใชสิทธิครั้งสุดทาย

กําหนดใหมีระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้ง

สุดทายเทากับ 15 (สิบหา)วัน กอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้ง

สุดทาย 

สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหลงขอมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึก

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อ

ปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหุน ณ 7 มิถุนายน 2556 และไดจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ของ

 

 



                                                                                              บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  

หนาที่ 3 

บริษัทและไดรับการจัดสรร  โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 1.6 หุนสามัญเพิ่มทุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังตอไปนี้ 

1.1 ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เด็มโก จํากัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 5 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “DEMCO-W5”)  

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผูถือ และเปลี่ยนมือได 

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 5 กรกฏาคม 2556 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 1ป 7 เดือนนับแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแตวันที่ 5 

กรกฏาคม 2556 จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2558) ทั้งนี้ ภายหลัง

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัท จะไมขยายอายุใบสําคัญ

แสดงสิทธิ  

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและ

เสนอขาย 

: ไมเกิน 78,629,492 หนวย 

จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อรองรับ

การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: ไมเกิน 78,629,492 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) หรือคิด

เปนรอยละ 12.5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ

บริษัท (จํานวน 629,035,926 หุน) ณ วันที่ 28 มีนาคม 2556 

ลักษณะการเสนอขาย : ออกใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) และไดรับการจัดสรร

ในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 1.6 หุนสามัญเพิ่มทุนตอ 1 หนวย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยบริษัท ไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู

ถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ

บริษัท (Record Date) ในวันที่  6 มิถุนายน 2556 และให

รวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 2535 (ตามที่มีการแกไข

เพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 7 

มิถุนายน 2556 

ในการคํานวณสิทธิของผูถือหุนแตละรายที่จะไดรับการจัดสรร

ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว หากมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ

จากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

 

 



                                                                                              บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  

หนาที่ 4 

ของผูถือหุนแตละราย กรณีที่เศษของใบสําคัญแสดงสิทธินอย

กวา 1 หนวยใหปดเศษใบสําคัญแสดงสิทธิ สวนที่เหลือทิ้งทั้ง

จํานวน  ทั้งนี้ ภายหลังจากการคํานวณสิทธิของผูถือหุนที่จะ

ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัท จะดําเนินการ

ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือจํานวนดังกลาว ซึ่งจะทํา

ใหคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนเทาที่จัดสรรใหแกผูถือ

หุนเดิมไดลงตัว 

ราคาเสนอขายตอหนวย : 0.00 บาท (ศูนยบาท) 

อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสทิธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 

(หนึ่ง) หุน (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับ

สิทธิ) 

ราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ : 12.00 บาท (สิบสองบาท) ตอ 1 (หนึ่ง) หุนสามัญใหม เวนแต

กรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่

จะกําหนดในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดง

สิทธิ  

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพย

ในตลาดหลักทรัพยหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจาการใช

สิทธิ 

: บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในครั้งนี้เขาจด

ทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1.2.1  นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาที่ที่จะตองออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิทุกราย โดยในสวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยและจะตองชื่อศูนย

รับฝากหลักทรัพยเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้น นาย

ทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพื่อใชแทนใบสําคัญแสดง

สิทธิตามแบบที่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิกําหนดใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพย 

1.2.2  นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาที่ตามสัญญาแตงตั้งนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่

จะตองจัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไวจนกวาใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

จะมีการใชสิทธิซื้อหุนรองรับของบริษัทหรือจนกวาครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ (แลวแตกรณี) 
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1.2.3  ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ 

-  ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงสิทธิกรณีทั่วไป  

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกไดแกบุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเปนเจาของใบสําคัญแสดง

สิทธิจํานวนดังกลาวอยูในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปด

สมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเวนแตจะไดมีการโอน

ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถใชยันกับผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิไดตามขอ 1.3 เกิดขึ้นแลวในวัน

ปดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวของขางตน ซึ่งสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกไดแกผูรับโอนใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 

-   ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแทน 

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกไดแกบุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ไดรับแจงเปนหนังสือจากศูนยรับฝากหลักทรัพยวาเปนผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน

ดังกลาวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไวในชื่อของศูนยรับฝากหลักทรัพยใน

ขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีการโอน

ปดสมุดทะเบียน 

1.2.4  เมื่อศูนยรับฝากหลักทรัพยแจงตอนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนของใบสําคัญ

แสดงสิทธิมีหนาที่ที่จะตองออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากไวกับ

ศูนยรับฝากหลักทรัพยและลงทะเบียนใหผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิรายดังกลาวเปนผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ไดรับแจงจากศูนยรับฝาก

หลักทรัพย ทั้งนี้ เมื่อไดมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกลาวแลว นายทะเบียนของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิจะแกไขจํานวนรวมของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิไวในชื่อของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยหักจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดแยกไป

ลงทะเบียนไวในชื่อของผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิออก สวนจํานวนรวมของใบสําคัญแสดงสิทธิที่

ออกใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพยนั้น หากนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิไมไดทําการแกไข (ไมวา

ดวยเหตุใดก็ตาม) ใหถือวามีจํานวนลดลงตามจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดแยกไปออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิและลงทะเบียนไวในชื่อของผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 

1.3 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1.3.1  การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิไดฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

-  การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางผูโอนและผูรับโอน การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณเมื่อผู

โอนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเปนผูที่สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเปนเจาของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวนที่จะทําการโอน หรือผูรับโอนคนสุดทายโดยมีการสลักหลังแสดงการ
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โอนตอเนื่องครบถวนจากผูที่ปรากฏชื่อดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก

ผูรับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไวดวย 

 ผลการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางผูรับโอนกับบริษัท การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชยันกับ

บริษัทไดก็ตอเมื่อนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญ

แสดงสิทธิพรอมทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูรับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงลายมือชื่อเปนผูรับโอน

ในดานหลังของใบสําคัญแสดงสิทธินั้นครบถวน แลว 

 ผลของการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางผูรับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

จะใชยันกับบุคคลภายนอกไดก็ตอเมื่อนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงทะเบียนการโอน

ใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเรียบรอยแลว 

-  การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะตองกระทํา ณ สํานักงานใหญของนายทะเบียน

ของใบสําคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทําการของนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะตอง

ทําตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิกําหนด โดยผูขอลงทะเบียนจะตอง

สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถวนตามหลักเกณฑขางตน พรอมทั้งหลักฐานอื่นๆ 

ที่ยืนยันถึงความถูกตองและความสมบูรณของการโอนและการรับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุด

ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพรอมทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิและหลักฐานอื่นๆ ที่จะตองสงมอบ

ครบถวนเรียบรอยแลว อยางไรก็ดี นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไมรับคําขอ

ลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิเห็นวาการโอน

ใบสําคัญแสดงสิทธินั้นไมชอบดวยกฎหมาย 

1.3.2  สําหรับการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยใหเปนไปตามขอบังคับของตลาด

หลักทรัพย ศูนยรับฝากหลักทรัพย และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1.4 การใชสิทธิและเงื่อนไขการใชสิทธิ 

1.4.1 วันกําหนดการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันทําการสุดทายของเดือนมกราคม 2557 

ครั้งที่ 2 วันทําการสุดทายของเดือนกรกฎาคม 2557 

ครั้งที่ 3 ซึ่งเปนครั้งสุดทายวันที่ 5 กุมภาพันธ 2558 

ซึ่งหากวันทําการสุดทายของเดือนที่กําหนดหรือวันที่ 5 กุมภาพันธ 2558 ตรงกับวันหยุดทําการของ

บริษัท ใหเล่ือนเปนวันทําการกอนหนา 
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1.4.2 ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ 

 การแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญในแตละครั้ง (ยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทาย) 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความ

จํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตามวิธีที่ระบุไวในขอ 1.4.5 ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง

16.00 น. ของทุกวันทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 (สิบหา) วันทําการกอนวัน

กําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง (ตอไปนี้เรียกวา “ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ”)  

ทั้งนี้ บริษัทจะแจงขาวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจํานงในการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ ราคาการ

ใชสิทธิ พรอมทั้งสถานที่ใชสิทธิผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SET SMART/ 

ELCID)  เพื่อแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 (สิบหา) วันทําการ

กอนระยะเวลายื่นความจํานงในการใชสิทธิแตละครั้ง 

 การแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งสุดทาย 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความ

จํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตามวิธีที่ระบุไวในขอ 1.4.5 ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง

16.00 น. ของทุกวันทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 (สิบหา) วันทําการกอนวันครบ

กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย (ตอไปนี้เรียกวา “ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้ง

สุดทาย”) 

ทั้งนี้ บริษัทจะแจงขาวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจํานงในการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ ราคาการ

ใชสิทธิ พรอมทั้งสถานที่ใชสิทธิผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SET SMART/ 

ELCID) พรอมทั้งจะสงจดหมายลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏใน

สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิครั้ง

สุดทายภายใน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันทําการกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย นอกจากนี้ 

บริษัทจะปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันทําการกอนวันครบ

กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย และตลาดหลักทรัพยจะทําการขึ้นเครื่องหมายหามการซื้อขาย

ช่ัวคราว (SP) ลวงหนา 3 (สาม) วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดง

สิทธิ ในกรณีที่วันปดสมุดทะเบียนดังกลาว ตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเล่ือนเปนวันทํา

การกอนหนาวันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาว ทั้งนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิจะพักการซื้อขาย 

จนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

1.4.3 นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) 
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62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ชั้น 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท: 0-2229-2800 

โทรสาร: 0-2359-1259 

Website: www.tsd.co.th 

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบตอการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง

ในสมุดทะเบียนจะตองประกอบดวยชื่อและนามสกุลจริง สัญชาติ และที่อยูของผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะกําหนด ในกรณีขอมูลไมตรงกัน 

บริษัทจะถือวาสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนขอมูลที่ถูกตอง 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาที่ในการแจงการเปลี่ยนแปลงหรือขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลง

บันทึกในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลง

หรือแกไขขอผิดพลาดดังกลาว 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะทําการแจงใหผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน โดยผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SET SMART/ ELCID) และแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ลวงหนาไมนอยกวา 30 

(สามสิบ) วัน เชนกัน รวมทั้งบริษัทจะดําเนินการจัดสงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหกับผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนดวย 

1.4.4 สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ 

 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

 เลขที่  59 หมู  1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี    12000 

 โทรศัพท   0-2959-5811-5 

 โทรสาร  0-2959-6738 

1.4.5 ขั้นตอนการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดที่บริษัท โดยจะตองแจง

ความจํานงในการใชสิทธิตามระยะเวลาแสดงความจํานงในการใชสิทธิตามที่ระบุขางตน 

 

 



                                                                                              บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  

หนาที่ 9 

ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบใบหุน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชใบสําคัญแสดงสิทธิ

เปนหลักฐานในการแจงความจํานงในการใชสิทธิไดทันที 

ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน (Scripless) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ตองการใช

สิทธิตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อใหออกใบแทน

ใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยยื่นตอบริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่เปนนายหนา

ซื้อขายหลักทรัพย (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการแจงกับศูนยรับฝาก

หลักทรัพย เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง

สิทธิ (แลวแตกรณี) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการดําเนินการใชสิทธิ

ซื้อหุนสามัญกับบริษัทตามที่ระบุไวขางตน 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความ

จํานงในการใชสิทธิ โดยดําเนินการและสงเอกสารดังตอไปนี้ใหแกบริษัทตามสถานที่ติดตอขางตน 

ก) แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจน และครบถวนทุก

รายการพรอมลงนามโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาการแจงความจํานง

ในการใชสิทธิ 

ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาด

หลักทรัพยกําหนดลงลายมือชื่อผูโอนดานหลัง ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใช

สิทธิ และหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหมสําหรับใบสําคัญแสดง

สิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิ (ถามี) 

ค) ชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนจะตองชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ัง

จายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2  (สอง) วันทําการนับจาก

วันที่แจงความจํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง โดยขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ

เพ่ิมทุนบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)” (“Demco Public Company Limited for Share 

Subscription”) เลขที่บัญชี  183-2-69529-5 ประเภทบัญชี ออมทรัพย ธนาคาร กสิกรไทย สาขา 

รังสิต  ทั้งนี้ การใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณก็ตอเมื่อบริษัทไดเรียกเก็บเงิน

ดังกลาวไดแลวเทานั้น หากเรียกเก็บไมไดดวยเหตุผลใดๆ ที่มิไดเกิดจากบริษัท ใหถือวาผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงใหถือเปนการยกเลิกการขอใชสิทธิในครั้ง

นั้น แตทั้งนี้ ไมเปนการตัดสิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุนสามัญในครั้งตอไป เวนแตเปนการยกเลิกการใช

สิทธิในครั้งสุดทาย ใหถือวาหมดสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวอีกตอไป 
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ง) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมปหรือภาษีอื่นใด (ถามี) ตาม

บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรหรือขอบังคับหรือกฎหมายตางๆ ที่ใชบังคับในการใชสิทธิซื้อหุน

สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จ) หลักฐานประกอบการจองซื้อ 

1)  บคุคลสัญชาติไทย  :     สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ/สําเนาบัตร

พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไมหมดอายุ พรอมสําเนาทะเบียน

บาน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําใหชื่อ/ชื่อสกุล

ไมตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหแนบเอกสารที่ออกโดย

หนวยงานราชการ เชน ทะเบียนสมรส ใบหยา ใบแจง

เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เปนตน) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

2)  บุคคลตางดาว  :     สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

3)  นิติบุคคลในประเทศ  :     สําเนาหนังสือรับรองบริษัท พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดย

กรรมการผูมีอํานาจที่มีชื่อปรากฏอยูในหนังสือรับรองบริษัท

นั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือ

ชื่อตาม 1) หรือ  2) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

4)  นิติบุคคลตางประเทศ  :     สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public 

ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

โดยกรรมการผูมีอํานาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการ

ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2)  พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 

5)  คัสโตเดียน (Custodian)  :     สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public 

ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น พรอมหนังสือแตงตั้งคัส

โตเดียน และเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ

ตาม 1) หรือ 2)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

ทั้งนี้ หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมสงมอบหลักฐานประกอบการใชสิทธิตามที่กลาวขางตน  

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมประสงคจะใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิในครั้งนั้น ๆ อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถใชดุลยพินิจในการพิจารณาในการใหผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดตามความเหมาะสม 
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1.4.6 จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะตอง

เปนจํานวนเต็มเทานั้น โดยอัตราการใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ

หนึ่งหนวยตอหุนสามัญหนึ่งหุน เวนแตการปรับอัตราการใชตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิตามขอ 1.5 

1.4.7 จํานวนหุนสามัญที่ออกใหเมื่อมีการใชสิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่งผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไดชําระตามที่กลาวขางตน หารดวยราคาการใช

สิทธิในขณะที่มีการใชสิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุนสามัญเปนจํานวนเต็ม ไมเกินจํานวนหนวยของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคูณดวยอัตราการใชสิทธิ หากมีการปรับราคาการ

ใชสิทธิและ/หรือ อัตราการใชสิทธิแลวทําใหมีเศษเหลืออยูจากการคํานวณดังกลาว บริษัทจะไมนําเศษ

ดังกลาวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินที่เหลือจากการใชสิทธิดังกลาวเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมเฉพาะ

คืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 

14 (สิบส่ี) วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้งโดยไมมีดอกเบี้ยไมวาในกรณีใดๆ 

ในกรณีที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิตามเกณฑการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใช

สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุนสามัญที่จะไดรับจากการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิใหตัดเศษของหุนทิ้ง 

1.4.8 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญไมต่ํากวา 100 หุนสามัญ โดยจํานวนหนวย

ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น อยางไรก็ตาม ในกรณีที่

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุนต่ํากวา 100 หุนสามัญ จะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญ

ในครั้งเดียวทั้งจํานวน ยกเวนในการใชสิทธิครั้งสุดทายนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถใชสิทธิใน

การซื้อหุนสามัญโดยไมมีการกําหนดจํานวนหุนสามัญขั้นต่ํา  

1.4.9 หากบริษัทไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ไมครบถวนหรือไมถูกตอง 
หรือจํานวนเงินที่บริษัทไดรับชําระไมครบตามจํานวนที่ระบุไวในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน

สามัญ หรือบริษัทตรวจสอบไดวา ขอความที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

กรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้นไมครบถวนหรือไมถูกตอง ผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาการแจงความ

จํานงใชสิทธิในแตละครั้ง  หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไมทําการแกไข

ใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาวบริษัทจะถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช

สิทธิซื้อหุนสามัญในครั้งนั้นๆ และบริษัทจะจัดสงเงินที่ไดรับ และใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบสําคัญแสดงสิทธิคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบส่ี) วันนับจากวันกําหนดการใช

สิทธิ ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญใหมไดในวัน

กําหนดการใชสิทธิครั้งตอไป เวนแต การใชสิทธิครั้งนั้นจะเปนการใชสิทธิครั้งสุดทายใหถือวาใบสําคัญ

แสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ บริษัทจะไมรับผิดชอบตอดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหาย

อื่นใดไมวาในกรณีใดๆ 
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ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิไม

ครบถวน บริษัทมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะดําเนินการประการใดประการหนึ่งตอไปนี้ ตามที่ผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเลือกไวในใบแจงความจํานง 

ก) ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ หรือ 

ข)  ถือวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่จะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่ง

บริษัทไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิในขณะนั้น หรือ 

ค)  ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่

ประสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น หาก

บริษัทไมไดรับเงินครบตามจํานวนในการใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจง

ความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ 

หมายเหตุ: ในการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะดําเนินการตามขอ ข) ขางตน 

การกระทําใดๆ ของบริษัทใหถือวาเปนที่สุดในกรณีตามขอ ก) และ ค) บริษัทจะสงเงินที่ไดรับไวคืนเปน

เช็คระบุชื่อขีดครอมเฉพาะและใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือวาไมมี

การใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย

ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบส่ี) วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิโดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิไมวาในกรณีใด ๆ  

ในกรณีขอ ข) บริษัทจะสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลอืในกรณี

ที่บริษัทถือวามีการใชสิทธิเพียงบางสวน คืนใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง

สิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 (สิบส่ี) วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ พรอมเงินสวน

ที่เหลือ (ถามี) โดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไมวาในกรณีใด ๆ อยางไรก็ดี ใบสําคัญ

แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมมีการใชสิทธิดังกลาว ยังมีผลใชสิทธิตอไปจนถึงวัน

กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

1.4.10  ในกรณีที่บริษัทไมสามารถคืนเงินสวนที่ไมไดใชสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดภายในระยะเวลา 

14 (สิบส่ี) วันนับแตวันที่ใชสิทธิในครั้งนั้นๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 

7.5 ตอป โดยคํานวณจากเงินสวนที่ไมไดใชสิทธินับแตวันที่พนกําหนด 14 (สิบส่ี) วันดังกลาวจนถึงวันที่

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับคืนเงินสวนที่ไมไดใชสิทธิ 

 อยางไรก็ดี หากบริษัทไดทําการสงเช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ังจายเงินของธนาคาร ซึ่ง

ขีดครอมส่ังจายเฉพาะชื่อผูถือใบสําคัญสิทธิ ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในหนังสือแสดง

ความจํานงในการใชสิทธิโดยถูกตองแลว โดยชอบและไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหาย

ใดๆ อีกตอไป  
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1.4.11  เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ไดปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ กลาวคือ ไดสงมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ

ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และชําระเงินคาจองซื้อหุน

สามัญถูกตองและครบถวนสมบูรณ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม

สามารถเพิกถอนการใชสิทธิได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัท 

1.4.12  เมื่อพนกําหนดวันใชสิทธิครั้งสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิยัง

มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใชสิทธิที่กําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ

แทนใบสําคัญแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิไมไดอีกเมื่อพนกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

1.4.13  ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเปน

จํานวนมากกวาจํานวนที่ประสงคจะใชสิทธิ บริษัทจะสงใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหมโดยมีจํานวนของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ลดลงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว หากใบสําคัญแสดงสิทธินั้นอยูใน

ระบบใบหุน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 (สิบส่ี) วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธินั้นๆ และ

จะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเกา 

1.4.14 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทตอกระทรวงพาณิชยตามจํานวนหุน

สามัญที่ออกใหมสําหรับการใชสิทธิในแตละครั้งภายใน 14 (สิบส่ี) วัน นับตั้งแตวันที่บริษัทไดรับชําระ

คาหุนตามจํานวนที่มีการใชสิทธิแตละครั้ง และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่ไดใชสิทธินั้นเขาเปนผูถือหุนสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่คํานวณ

ไดจากการใชสิทธิในครั้งนั้น 

หุนสามัญใหมที่ออกเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเทาเทียมกับหุน

สามัญของบริษัทที่ไดออกไปกอนหนาแลวทุกประการ นับตั้งแตวันที่มีการจดแจงชื่อของผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิหรือผูรับสิทธิแทนเปนผูถือหุนของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวเนื่องจากการออก

หุนสามัญใหม จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชยแลว 

1.4.15 ในกรณีที่หุนสามัญที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิไมเพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใชคาเสียหายที่

เกิดขึ้นใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิไดตามขอ 1.8 อยางไรก็ตาม บริษัทจะไมชดใช

คาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิได ถึงแมวาจะมีหุนสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนบุคคลตางดาวหรือนิติบุคคลตางประเทศที่ไมสามารถใชสิทธิได เพราะถูกจํากัด

สิทธิตามสัดสวนการถือหุนที่ระบุในขอบังคับบริษัท 
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1.5 เงื่อนไขการปรบัสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม บริษัทจะ

ดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อ

เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี ้

1.5.1  เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือ

แบงแยกหุนของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที

นับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท 

(1)  ราคาการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

Price 1  =  Price 0 x (Par 1) 

        Par 0 

(2)  อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

Ratio 1  =  Ratio 0 x (Par 0) 

         Par 1 

โดยที่  Price 1  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

Price 0  คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1  คือ  อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0  คือ  อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

Par 1  คือ  มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง 

Par 0  คือ  มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปลี่ยนแปลง 

1.5.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหกับผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคล

ในวงจํากัด โดยราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมต่ํากวารอยละ 90 (เกาสิบ) ของ “ราคาตลาด

ของหุนสามัญบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที 

ตั้งแตวันแรกที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (วันแรกที่ตลาด

หลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/
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หรือวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด 

แลวแตกรณี 

“ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะไดรับจากการ

เสนอขายหุนสามัญ หักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกนั้น (ถามี) หารดวย

จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมทั้งหมด 

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมพรอมกันมากกวา 1 ราคาการเสนอขาย ใน

เงื่อนไขที่จะตองจองซื้อหุนดังกลาวดวยกัน ใหนําราคาเฉลี่ยทั้ง 2 ราคา และจํานวนหุนที่ออกใหม

ทั้งหมดมาคํานวณราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม แตในกรณีที่การเสนอขายพรอมกัน

ดังกลาวไมอยูภายในเงื่อนไขที่ตองจองซื้อดวยกัน ใหนําจํานวนหุนและราคาเสนอขายที่ต่ํากวารอยละ 

90 (เกาสิบ) ของ "ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท" มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเทานั้น 

"ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท"  ไดกําหนดไวเทากับ ราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญบริษัท

ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย 7 (เจ็ด) วันทําการติดตอกันกอนวันที่ใชในการคํานวณ ซึ่ง

ราคาตลาดเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ มูลคาการซื้อขายหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทหารดวยจํานวนหุน

สามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย 

“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออก

ใหม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 

(Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมสําหรับกรณีที่เปนการเสนอขาย

ใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ไมสามารถหา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุนสามัญไมมีการซื้อขายใน

ชวงเวลาดังกลาว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณแทน 

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมนิโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ 

(1)  ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

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

                   [MP x (A + B)] 

 (2)  อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

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

                 [(A x MP) + BX] 
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โดยที่  Price 1    คือ   ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท 

A คือ   จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปด

 สมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหมของผู

 ถือหุนเดิม และ/หรือ กอนวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่

 ออกใหมแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายใหแก

 บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

B คือ   จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิม และ/

 หรือ เสนอขายตอประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแก

 บุคคลในวงจํากัด 

BX คือ   จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งส้ิน หลังหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ

 ออกหลักทรัพยนั้น (ถามี) ทั้งจากการเสนอขายใหแกผูถือหุน

 เดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขาย

 ใหแกบุคคลในวงจํากัด 

1.5.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน ทั่วไป 

และ/หรือ บุคคลในวงจํากัดโดยที่หลักทรัพยนั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเปนหุนสามัญได หรือ

ใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ โดยที่

ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่จะออกใหมเพื่อรองรับสิทธิดังกลาว ต่ํากวารอยละ 90 (เกาสิบ) ของ 

"ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท" 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูถือหุนสามัญ

จะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือ

ใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการ

เสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ 

ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ กรณีเสนอขาย

ใหกับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 
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“ราคาเฉลี่ยตอหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับสิทธิ” คํานวณไดจากจํานวนเงินที่บริษัทจะไดรับจากการ

ขายหลักทรัพยที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ หัก

ดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพยนั้น (ถามี) รวมกับเงินที่จะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุน

สามัญนั้น หารดวยจํานวนหุนทั้งส้ินที่ตองออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธินั้น 

“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” มีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ 1.5.2 ขางตน 

“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยที่

ออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ สําหรับกรณีที่เปน

การเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขาย

หลักทรัพยที่ออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญแก

ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

(1)  ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

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

                [MP x (A + B)] 

(2)  อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

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

                [(A x MP) + BX] 

โดยที่  Price 1    คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท 

A คือ   จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปด

 สมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมที่มี

 สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิใน

 การจองซื้อหุนสามัญ และ/หรือ กอนวันแรกของการเสนอขาย

 หลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเปน

 

 



                                                                                              บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  

หนาที่ 18 

 หุนสามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ กรณีเสนอ

 ขายตอประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลใน

 วงจํากัด แลวแตกรณี 

B คือ   จํานวนหุนสามัญที่ออกใหม  เพื่อรองรับการใช สิทธิของ                

 หลักทรัพยใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเปนหุน

 สามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญตามที่เสนอขาย

 ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายตอประชาชนทั่วไป และ/

 หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

BX คือ   จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งส้ิน หลังหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ

 ออกหลักทรัพยใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเปนหุน

 สามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ สําหรับการเสนอ

 ขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/

 หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินที่จะไดรับจาก

 การใชสิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิ

 ในการจองซื้อหุนสามัญ 

1.5.4 เมื่อบริษัทจายเงินปนผลทั้ งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแก ผูถือหุนของบริษัท  การ              

เปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะ

ไมมีสิทธิรับหุนปนผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD) 

(1)  ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

Price 1  = Price 0 x A 

       (A + B) 

 (2)  อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

Ratio 1  = Ratio 0 x (A + B) 

                    A 

โดยที่  Price 1    คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ   อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
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Ratio 0 คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

A คือ   จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปด

 สมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อสิทธิในการรับหุนปนผล 

B คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล 

1.5.5 เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 50 (หาสิบ) ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ใน

ระหวางอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผล

บังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับเงินปนผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้น

เครื่องหมาย XD) 

ทั้งนี้ อัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุน คํานวณโดยนําเงินปนผลที่จายออกจริงจากผลการ

ดําเนินงานในแตละรอบระยะบัญชี หารดวยกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหัก

ภาษีเงินไดของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปเดียวกัน โดยที่เงินปนผลที่จายออกจริง

ดังกลาวใหรวมถึงเงินปนผลที่จายระหวางกาลในแตละรอบบัญชีดังกลาวดวย 

วันที่ใชในการคํานวณ หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในเงินปนผล (วันแรกที่ตลาด

หลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD)  

(1)  ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

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

                   MP 

(2)  อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

Ratio 1  = Ratio 0 x MP 

                  [MP - (D - R)] 

โดยที่  Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ   อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
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MP คือ   ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท 

D คือ   เงินปนผลตอหุนที่จายจริงแกผูถือหุน 

 R คือ   เงินปนผลตอหุนที่จาย หากนํากําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ 

กิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 50 (หาสิบ) 

มาคํานวณจากจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล               

1.5.6 ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ อันทําใหผลตอบแทนใดๆที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ

แสดงสิทธิจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม  โดยที่เหตุการณใดๆ นั้น

ไมไดกําหนดอยูในขอ 1.5.1 ถึงขอ 1.5.5 ดังกลาวขางตน ใหบริษัทพิจารณาเพื่อกําหนดการ

เปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิ (หรือปรับจํานวนหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ

แทนอัตราการใชสิทธิ) ใหมอยางเปนธรรม โดยไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไป

กวาเดิม โดยใหถือวาผลการพิจารณานั้นเปนที่สุด และใหบริษัทแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกลาว

ดวยภายในระยะเวลา 15 (สิบหา) วัน นับตั้งแตวันที่มีมีเหตุใหตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิ

ดังกลาว 

1.5.7 การคํานวณเปลี่ยนราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1.5.1 ถึงขอ 1.5.6 เปนอิสระตอกัน 

และจะคํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณกอนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของ

หุนสามัญของบริษัท สําหรับในกรณีที่มีเหตุการณตางๆ จะเกิดขึ้นพรอมกันใหคํานวณการเปลี่ยนแปลง

เรียงลําดับดังนี้ คือ ขอ1.5.1 ขอ 1.5.5 ขอ 1.5.4 ขอ 1.5.2 ขอ 1.5.3 และขอ 1.5.6  โดยในแตละลําดับ

ครั้งที่มีการคํานวณการเปลี่ยนแปลงใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 

3 (สาม) ตําแหนง 

1.5.8 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1.5.1 ถึงขอ 1.5.6 จะไมมี

การเปลี่ยนแปลงซึ่งทําใหราคาการใชสิทธิใหมสูงขึ้นและอัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน 

สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการใชสิทธิ จะคํานวณจากราคาการใชสิทธิใหมหลังการ

เปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ (จํานวนหุนสามัญคํานวณไดจาก อัตรา

การใชสิทธิใหม คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงการใชสิทธิ เมื่อคํานวณไดจํานวน

หุนออกมาเปนเศษหุนใหตัดเศษของหุนนั้นทิ้ง) ในกรณีจํานวนเงินที่คํานวณไดจากการใชสิทธิมีเศษ

ของบาทใหตัดเศษของบาททิ้ง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิจนเปนผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมที่คํานวณตาม

สูตรมีราคาต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
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ปรับราคาการใชสิทธิใหมเพียงเทากับมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญเทานั้น สําหรับอัตราการใชสิทธิใหม

ใหใชอัตราการใชสิทธิที่คํานวณไดตามขอ 1.5.1 ถึงขอ 1.5.6 เชนเดิม  

1.5.9 บริษัทอาจทําการปรับราคาการใชสิทธิควบคูกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหมทดแทนการปรับอัตรา

การใชสิทธกิ็ได 

1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1.5.1 ถึงขอ 1.5.6 และ/หรือ การออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิใหมทดแทนการปรับอัตราการใชสิทธิตามขอ 1.5.9 บริษัทจะดําเนินการแจง

รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ตองมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคํานวณ 

ราคาการใชสิทธิใหม อัตราการใชสิทธิใหม วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใชสิทธิตอตลาดหลักทรัพยภายในวันทําการถัดจากวันที่การปรับ

สิทธิมีผลบังคับผานผานทางสื่ออิเลคโทรนิคสของตลาดหลักทรัพย (SETSMART/ELCID) และแจงตอ

สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 15 (สิบหา) วันนับแตวันที่การปรับสิทธิมีผล

บังคับใช   

1.6 การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1.6.1 การปรับสิทธิตามที่ระบุไวในขอ 1.5 ขางตน และการแกไขในสวนที่เปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิโดยชัดแจงหรือที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและการแกไขในสวนที่ไมใช

สาระสําคัญซึ่งการแกไขเพิ่มเติมนี้จะตองไมขัดตอบทบัญญัติหรือหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ 

หรือคําส่ังที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือขอบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของใหบริษัท

กระทําไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ไดแจงให

สํานักงาน กลต. รับทราบแลว  

1.6.2 การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ 1.6.1 ตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและที่

ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กําหนดในขอ 1.6.2  ยกเวนการปรับ

สิทธิตามที่ระบุไวในขอ 1.5 จะตองไดรับความยินยอมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการแจงใหสํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดง

สิทธิทราบถึงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิและจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่มีการแกไขเพิ่มเติมดังกลาว

ภายใน 15 วันนับแตวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช 
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1.6.3 การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิไมวาในกรณีใด จะตองไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดตามประกาศ ทจ. 

34/2551 หรือกฎเกณฑใดของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภายหลังที่บริษัทไดรับอนุญาตจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. ใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1.6.4 ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีสิทธิที่จะเสนอใหแกไขขอกําหนดสิทธิ

ในเรื่อง อัตราการใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิ และอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเวนเปนการแกไข

เปล่ียนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้บริษัทจะดําเนินการแจงไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิดังกลาวใน

ขอ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเปลี่ยนแปลงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อไดรับการ

รองขอภายใน 15 (สิบหา) วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะ

จัดสงขอกําหนดสิทธิที่เปล่ียนแปลงดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และนายทะเบียนของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายในวันทําการถัดไปนับจากวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และจัดสงใหแก 

สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบหา) วันนับจากวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1.7 การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

การเรียกและ/หรือ การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใหเปนไปตามวิธีการดังตอไปนี้ 

1.7.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดไมวาในเวลาใดๆ แตบริษัทตองเรียกประชุมผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดําเนินการใดอยางหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแตเกดิ

เหตุการณดังตอไปนี้ 

(ก) หากมีการเสนอขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิไมวาโดยบริษัทหรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ตามที่กําหนดไวในขอ 1.6 หรือ 

(ข) หากมีเหตุการณ ซึ่งบริษัทเห็นวาอาจกระทบตอสวนไดเสียของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอยางเปน

นัยสําคัญ หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดสิทธิ 

ในกรณีที่บริษัทผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิไมดําเนินการจัดการประชุมภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจาก

วันที่เกิดเหตุการณดังกลาวใน (ก) หรือ (ข) ขางตน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

รวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิอาจรองขอให

ดําเนินการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได โดยระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจน

ในหนังสือดังกลาว และบริษัทจะตองจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) 

วันนับจากวันที่ไดรับการรองขอจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวนั้น 
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ในกรณีที่มีการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะดําเนินการปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิ

ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกลาวเปน

ระยะเวลาไมเกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันกอนวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิจะ

ถูกส่ังพักการซื้อขาย (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย SP) จากตลาดหลักทรัพย 3 (สาม) วันทําการกอนวันปด

สมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ ภายในระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

1.7.2 ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไมวาจะเปนการประชุมเนื่องจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่

ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนรองขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเรียกประชุม ใหบริษัท

จัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผูที่ขอใหเรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม 

และจัดสงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนแตละราย ตามรายชื่อ 

และที่อยูที่ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และแจงผานทางสื่อของตลาดหลักทรัพย 

(SET SMART / ELCID) เพื่อกําหนดสิทธิในการเขารวมประชุมไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วันกอนการประชุม

ในแตละครั้ง 

1.7.3 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลว

บางสวนซึ่งมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออก

เสียงแทนตนก็ได โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่

บริษัทกําหนดและใหยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานที่ประชุมหรือผูที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย

กอนเริ่มการประชุม 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนของบริษัทใน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมรวมถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสวนไดเสียซึ่งจะไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในขอพิจารณาขอนั้น 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสวนไดเสียตามขอนี้ หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนในเร่ืองที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเทากับหนวยของใบสําคัญแสดง

สิทธิที่ถืออยูโดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยมีหนึ่งเสียง  

1.7.5 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ใหประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับ

มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ

บริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการไมเขารวม ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เขา

รวมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเขารวมประชุมทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมอาจจะมา

จากบุคคลที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม

มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 
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1.7.6 องคประชุมในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได

ใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันไดไมนอยกวา 25 (ยี่สิบ

หา) ราย หรือไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เขารวมประชุม ซึ่งถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของจํานวนหนวยทั้งหมดของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่ยังมิไดใชสิทธิ และ/หรือใชสิทธิไปแลวบางสวนจึงจะครบองคประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้น  

1.7.7 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลว 45 (ส่ีสิบหา) นาที ยังมีผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิเขารวมประชุมยังไมครบเปนองคประชุมใหถือวาการประชุมเปนอันระงับไป หากการเรียก

ประชุมเปนการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทใหนัดประชุมใหมภายในระยะเวลาไมนอยกวา 7 

(เจ็ด) วัน แตไมเกินกวาใน 14 (สิบส่ี) วันนับจากวันกําหนดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก 

และใหบริษัทดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาด

หลักทรัพยตามรายละเอียดและวิธีการที่ระไวขางตน ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบ

องคประชุม กลาวคือ มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาประชุม จะไมมีการเรียกประชุมใหม 

1.7.8 มติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิและ/หรือใชสิทธิไปแลวบางสวน ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.7.9 มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผูถือสําคัญแสดงสิทธิไดลงมติไปแลวนั้น ใหถือวามีผลผูกพันผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิ ทุกรายไมวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะไดเขารวมประชุมดวยหรือไมก็ตาม 

1.7.10 ภายหลังจากบริษัทในดําเนินการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจงมติของที่ประชุมผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผานทางระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย 

(SET SMART/ELCID) โดยเร็ว 

1.7.11 บริษัทจะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกลาวไวที่สํานักงาน

ใหญของบริษัท รายงานประชุมที่ไดลงลายมือช่ือโดยประธานที่ประชุมใหถือเปนหลักฐานอันสมบูรณ

ของกิจการทั้งหลายที่ไดประชุมกันนั้น และใหถือวาการประชุมและมติทั้งหลายไดกระทําโดยถูกตอง

และบริษัทจะจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน กลต. ภายใน

ระยะเวลาไมเกิน 14 (สิบส่ี) วัน นับจากวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1.7.12 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย

ของบริษัทมีสิทธิที่จะเขารวมประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือใหคําอธิบายใน

ที่ประชุมผูถือในสําคัญแสดงสิทธิได 

1.7.13 บริษัทจะเปนผูชําระคาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด 
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1.7.14 บริษัทจะแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินับตั้งแตวันที่ประชุม

เพื่อลงมติ และบริษัทจะแจงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิเปนลายลักษณอักษรใหสํานักงาน กลต. 

และตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 15 (สิบหา) วันนับแตวันที่มีการแกไขเพิ่มเติมนั้น 

1.7.15 กรณีที่ไมสามารถจัดประชุมไดทันภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหถือวาการดําเนินการประชุม

ส้ินสุดลงและไมไดมีการจัดประชุมในครั้งนั้นขึ้น 

1.8 การชดใชคาเสียหาย กรณีที่บริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนเพือ่รองรับการใชสิทธิ 

บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี้ 

1.8.1 บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหเฉพาะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มาแจงความจํานงที่จะใชสิทธิ ในวัน

กําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง ซึ่งบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิไดอยางเพียงพอ โดยคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว

สามารถคํานวณไดตามที่กําหนดในขอ 1.8.3 ยกเวน กรณีตามที่ระบุไวในขอจํากัดการโอนใบสําคัญ

แสดงสิทธิและหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามหัวขอ 21.8.2 การชดใชคาเสียหายตามขอ 1.8.1 

บริษัทจะชําระใหเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมส่ังจายเฉพาะ และจะจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ

ภายใน 14 (สิบส่ี) วันทําการ นับจากวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มาแจงความจํานงที่จะใชสิทธิ ใน

กรณีที่บริษัทไมสามารถคืนเงินคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดภายในระยะเวลาดังกลาว ผู

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากคาเสียหายนับแต

วันที่พนกําหนด 14 (สิบส่ี) วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับคืนเงินคาเสียหาย 

 อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากบริษัทไดทําการสงเช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ังจายเงิน

ของธนาคาร ซึ่งขีดครอมส่ังจายเฉพาะชื่อผูถือใบสําคัญสิทธิ ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุ

ในหนังสือแสดงความจํานงในการใชสิทธิโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับเงิน

คาเสียหายคืนแลวโดยชอบและไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

1.8.3 การคํานวณคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอ 1.8.1 มีสูตรการคํานวณ

ดังนี้ 

คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หนวย เทากับ   B x [MP – EP] 

โดยที่  B คือ จํานวนหุนสามัญที่ไมสามารถจัดใหมี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได ตาม

    อัตราการใชสิทธิที่เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นตอ 1 หนวย 

MP  คือ  ราคาปดของหุนสามัญของบริษัทในวันกําหนดการใชสิทธิในแต

   ละครั้งซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงการใช

   สิทธิ 
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EP  คือ  ราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิทธิ

   ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิทธิ 

1.8.4 การชดใชคาเสียหายตามขอนี้ใหถือเปนส้ินสุด 

อนึ่ง ในกรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเปนคนตางดาว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ที่ไมสามารถ

ใชสิทธิได เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาว ซึ่งขอบังคับบริษัทกําหนดวาการถือหุน

ของคนตางดาวจะตองไมเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ในกรณีเชนนี้ 

บริษัทจะไมชดใชคาเสียหาย หรือ ดําเนินการอื่นใดใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเปนคนตางดาว และผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเปนคนตางดาวไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย หรือเรียกรองใหบริษัทฯ ชดใชใดๆ ทั้งส้ิน 

1.9 สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช
สิทธิ 

สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใชสิทธิ และ

วันกอนวันที่กระทรวงพาณิชยจะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดแสดงความจํานงใชสิทธิ และสถานภาพ

จะส้ินสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิขางตนแลว ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิในชวงที่บริษัทยัง

ไมไดนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดทําการใชสิทธิแลวจะไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุนสามัญ

ใหมเพิ่มเติมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะไดรับหาก

ราคาที่ไดปรับใหมนั้นมีผลบังคับใช โดยหุนสามัญสวนที่เพิ่มใหมอาจไดรับชากวาหุนสามัญที่ไดรับกอนหนานี้

แลว แตไมเกิน 15 (สิบหา) วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ 

1.10 สถานะของหุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทตอกระทรวงพาณิชยตามจํานวนหุน

สามัญที่ออกใหมสําหรับการใชสิทธิในแตละครั้งภายใน 14 (สิบส่ี) วัน นับตั้งแตวันที่บริษัทไดรับชําระคาหุนตาม

จํานวนที่มีการใชสิทธิแตละครั้ง และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธินั้นเขา

เปนผูถือหุนสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่คํานวณไดจากการใชสิทธิในครั้งนั้น 

หุนสามัญใหมที่ออกเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเทาเทียมกับหุน

สามัญของบริษัทที่ไดออกไปกอนหนาแลวทุกประการ นับตั้งแตวันที่มีการจดแจงชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

หรือผูรับสิทธิแทนเปนผูถือหุนของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวเนื่องจากการออกหุนสามัญใหม จาก

การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชยแลว 
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1.11 มติที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการออกหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3/2556 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 และที่ประชุมวิสามัญผูถือ

หุน ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 

1.11.1 มีมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนจาก 635,461,843 บาท เปน 629,035,926บาท โดยตัดหุนสามัญจด

ทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 6,425,917 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และมีมติใหแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิ ของบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  

1.11.2 มีมติออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ครั้งที่ 5 ("DEMCO-W5") เพื่อจัดสรรใหแกผู

ถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right 

Offering)   จํานวนไมเกิน 78,629,492 หนวย  

1.11.3 มีมติออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ครั้งที่ 6 ("DEMCO-W6") เพื่อจัดสรรใหแกผู

ถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right 

Offering)   จํานวน ไมเกิน 78,629,579 หนวย 

1.11.4 มีมติออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ซึ่งจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัท ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยตอกรรมการและพนักงาน (“โครงการ ESOP”)  

ครั้งที่ 2  (“DEMCO-ESOP 3”) จํานวนไมเกิน 28,000,000 หนวย 

1.11.5 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 629,035,926บาท เปน 946,528,100  บาท โดยออกหุนสามัญ 

จํานวน 317,492,174 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท   

(ก) จัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 125,807,186 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายใน

คราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ตามรายชื่อ

ผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่กําหนดโดย

คณะกรรมการบริษัท ในอัตราสวนการจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ราคาขายหุนละ 10 บาท  

(ข) จัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 78,629,492  หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน

สามัญที่ออกใหม ครั้งที่ 5 ("DEMCO-W5") 

(ค) จัดสรรหุนจํานวนไมเกิน 78,629,579 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญที่ออกใหม ครั้งที่ 6 ("DEMCO-W6")  

(ง) จัดสรรหุนจํานวน 28,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ซึ่ง

จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยตอกรรมการ
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และพนักงาน (“โครงการ ESOP”)  ครั้งที่ 3  (“DEMCO-ESOP 3”) ชนิดระบุชื่อผูถือและไมสามารถ

เปล่ียนมือได  

(จ) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 6,425,917 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

ในการจองซื้อหุนสามัญ ที่จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP 2)  สวน

ที่เหลือจากใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดยรายละเอียดของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานครั้งที่ 

2 (ESOP 2)  เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2553 วันที่ 15 มิถุนายน 2553 และ

มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2553 วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 

 

1.12 จํานวนหุนที่รองรับเมื่อรวมกับจํานวนหุนทีจ่ัดสรรไวครั้งอืน่ 

บริษัทมีหุนรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ครั้งที่ 5 และ ครั้งที่ 6, 

หุนรองรับเพื่อรับรองการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ซ่ึงจัดสรรใหแกกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยตอกรรมการและพนักงาน 

(“โครงการ ESOP”)  ครั้งที่ 2  (“DEMCO-ESOP 2”) และหุนรองรับเพื่อรับรองการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ซึ่งจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตามโครงการ

เสนอขายหลักทรัพยตอกรรมการและพนักงาน (“โครงการ ESOP”)  ครั้งที่ 3  (“DEMCO-ESOP3”) ลือ

รวมเปนจํานวน 191,684,988 หุน หรือ คิดเปนรอยละ 30.47 เมื่อเทียบกับ จํานวนหุนที่ออกและเรียก

ชําระแลวทั้งหมดจํานวน 629,035,926 หุน ณ วันที่ 28 มีนาคม 2556 หรือคิดเปนรอยละ 20 ของทุน

จดทะเบียนใหมจํานวน 946,528,100 หุน รายละเอียดของหุนรองรับ มีดังนี้ 

(1)   หุนสามัญจํานวน 78,629,492 หุน สําหรับรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5  

(2)   หุนสามัญจํานวน 78,629,579 หุน สําหรับรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 

(3)   หุนสามัญจํานวน 28,000,000 หุน สําหรับรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญของบริษัท เด็มโก จํากัด ซึ่งจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตาม

โครงการเสนอขายหลักทรัพยตอกรรมการและพนักงาน (“โครงการ ESOP”)  ครั้งที่ 3  (“DEMCO-

ESOP3”) 

(4)        หุนสามัญจํานวน 6,425,917 หุน สําหรับรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญของบริษัท เด็มโก จํากัด ซึ่งจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตาม
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โครงการเสนอขายหลักทรัพยตอกรรมการและพนักงาน (“โครงการ ESOP”)  ครั้งที่ 2  (“DEMCO-

ESOP2”) ที่เหลือจากการใชสิทธิเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 

1.13 รายละเอียดเกี่ยวกับหุนสามัญที่ออกใหมเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ออกใหม ครั้งที่ 5 (“DEMCO-W5”) 

จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิไมเกิน 78,629,492 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

ราคาการใชสิทธิ หุนละ 12.00 บาท 

หุนที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิ

คิดเปนรอยละ 

12.5 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว

ทั้งหมดจํานวน 629,035,926 หุน  

1.14 การดําเนนิการหากมีหุนทีจ่ัดสรรไวคงเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  

หากมีหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือ

คณะกรรมการบริหาร จะเสนอผานที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการใช

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตอไป ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอกําหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวของตาม 

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศของตลาดหลักทรัพย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย 

1.15 ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 

บริษัทจะดําเนินการยื่นคําขออนุญาตใหตลาดหลักทรัพย พิจารณารับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 45 (ส่ีสิบหา) 

วันนับจากวันที่บริษัทไดดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเสร็จส้ินลง 

1.16 ตลาดรองของหุนสามัญที่เกดิจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันครบ

กําหนดการใชสิทธิซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิใชสิทธิซื้อหุนสามัญในแตละครั้ง 

1.17 ผลกระทบที่มีตอผูถือหุน   

ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 5  
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เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (DEMCO-W5) ใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตาม

สัดสวนการถือหุน ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอผูถือหุน ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อยางไรก็ตาม หากมีการ

ใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 โดยบุคคลที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งจํานวน จะมีผลกระทบตอ

ผูถือหุน (Dilution effect) ดังนี้ 

1.   การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 

หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 โดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งจํานวน จะ

ทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงเทากับรอยละ 9.40 

หากนับรวมใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 จํานวน  78,629,579 หนวย ซึ่งจะออกพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ครั้งที่ 5 นี้  และหากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้ง

จํานวน จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงเทากับรอยละ 17.18 

2.  การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 ทั้งจํานวน 78,629,492 หนวย จะมี

ผลกระทบตอราคาของหุน (Price Dilution) ลดลงรอยละ 2.04 บนสมมติฐานราคาตลาดกอนเสนอขาย (“ราคา

ตลาด”) ที่ 15.33 บาทตอหุนซึ่งเปนราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกันกอน

วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 (ระหวางวันที่ 20 มีนาคม 2556 ถึง 28 

มีนาคม 2556) 

2. ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

2.1 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไมมีขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เวนแต การโอนเกิดขึ้นในชวงปดสมุดทะเบียนใบสําคัญ

แสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในกรณีการใชสิทธิครั้งสุดทาย ซึ่งบริษัทจะปดสมุด

ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรือการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันกอนวัน

ครบกําหนดการใชสิทธิ และตลาดหลักทรัพยจะทําการขึ้นเครื่องหมาย SP (หามการซื้อขาย) ลวงหนา 3 (สาม) 

วันกอนวันปดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการ

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป) 

2.2 บุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย 

บริษัทมีขอจํากัดการโอนหุนอันสืบเนื่องมาจากขอบังคับของบริษัทวาดวยเรื่องอัตราสวนการถือหุนของบุคคลที่

มิใชสัญชาติไทย ดังมีรายละเอียดดงัตอไปนี้ 
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2.2.1 บริษัทจะไมออกหุนสามัญใหแกผูใชสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย ซึ่งไดดําเนินการใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิ

จนทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยมีจํานวนเกินกวารอยละ  49  

ของทุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ตามที่ระบุในขอบังคับหรือตามสัดสวนที่อาจมีการแกไขตาม

ขอบังคับในอนาคต  

2.2.2 หากขอจํากัดการโอนดังกลาวขางตน มีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมใชสัญชาติไทยซึ่งไดใช

สิทธิตามวิธีการใชสิทธิดังที่กลาวมาแลวโดยครบถวน ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนที่ระบุในใบแจง

ความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไมวาทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทจะอนุญาตใหดําเนินการใชสิทธิ

เพียงสวนที่ไมขัดตอขอจํากัดขางตนโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการ

อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

ก) ใหบริษัทคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิใน

สวนที่ไมสามารถใชสิทธิไดโดยไมมีดอกเบี้ย ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมใชสัญชาติไทย

ดังกลาวเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมเฉพาะทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 (สิบส่ี) วันทําการนับ

แตวันใชสิทธิในครั้งนั้น ๆ 

ข) ใหบริษัทเปนผูถือใบแจงความจํานงการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ และเงินตามจํานวนการใช

สิทธิซื้อหุนสามัญที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย ไดยื่นความจํานงการใชสิทธิใน

สวนที่ยังไมไดใชสิทธิเอาไวตามลําดับกอนหลัง เพื่อดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิใน

สวนที่ยังไมไดมีการใชสิทธิทั้งจํานวนหรือบางสวน เมื่อการเขาถือหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

ดังกลาวไมขัดตอขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือหุนของคนที่มิใชสัญชาติไทย 

ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมใชสัญชาติไทยจะตองแสดงความจํานงที่จะใหบริษัทดําเนินการ

ตามขอ (ก) หรือ (ข) ขางตน โดยระบุในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ณ วันแจง

ความจํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง 

บริษัทจะอนุญาตใหมีการดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในสวนที่ยังไมไดรับการใช

สิทธิบางสวนหรือทั้งหมดในวันใชสิทธิวันแรกที่สามารถกระทําไดโดยที่ไมขัดตอขอจํากัด อยางไร

ก็ดี หากมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่รอการใชสิทธิ ณ วันใชสิทธิดังกลาวมากกวาจํานวนหุน

สามัญที่อนุญาตใหซื้อไดโดยไมขัดตอขอจํากัดการโอนหุน เรื่องสัดสวนการถือครองหุนของผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย บริษัทจะดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหแก

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยตามลําดับการแจงความจํานงการใชสิทธิที่ครบถวน

สมบูรณตามที่กําหนดในการใชสิทธิในครั้งนี้ หาก ณ วันใชสิทธิครั้งสุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิดังกลาวไมสามารถใชสิทธิไดเนื่องจากขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือครองหุนของผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดอายุลง โดยผูถือใบสําคัญแสดง
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สิทธิที่มิใชสัญชาติไทยดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ ตอบริษัท และบริษัทจะไมชดใช

คาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งส้ิน 

ค) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยจะไมไดรับการชดเชยไมวาในรูปแบบใดจากบริษัท ใน

กรณีที่ไมสามารถดําเนินการใชสิทธิได โดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือครองหุน

ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย 

3. วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

3.1 การสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุด

ทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2556 โดยบริษัทจะดําเนินการออกและสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิตาม

รายละเอียดและขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

3.1.1      กรณีผูถือหุนเดิมไมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย หรือศูนยรับฝากหลักทรัพย 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ไดรับจัดสรร

ใหแกผูที่ไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยูที่ระบุในสมุดทะเบียนผูถือหุนภายใน 15 

(สิบหา) วันทําการ นบัแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรในครั้งนี้ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3.1.2       กรณีผูถือหุนเดิมมีบัญชซีื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหลักทรัพยอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชี

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูที่ไดรับจัดสรรฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรร

ภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุมัติใหใบสําคัญแสดงสิทธิ

ของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย ทั้งนี้ชื่อของผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรจะตองตรง

กับช่ือเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูที่ไดรับการจัดสรรประสงคที่จะฝากใบสําคัญแสดงสิทธิไว มิฉะนั้นแลว 

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบสําคญัแสดงสิทธิใหแกผูที่ไดรับการจัดสรรตามขอ 3.1.1 แทน 

3.1.3      กรณีผูถือหุนเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับศูนยรับฝากหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย 

และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรไวใน
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บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูที่ไดรับการจัดสรรภายใน 7 

(เจ็ด) วันนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตองการขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือหุนดังกลาวจะตองถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกลาว โดยตองติดตอ

ผานบริษัทหลักทรัพยทั่วไป ซึ่งอาจจะมีคาธรรมเนียมในการดําเนินการตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรือ 

บริษัทหลักทรัพยนั้นๆ กําหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผูถอืหุนที่ไดรับจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาด

หลักทรัพย แหงประเทศไทยไดทันที่ที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทําทการซื้อขายได

ในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยและผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิไดดําเนินการถอน

ใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกลาวแลว 

3.2       การสงมอบหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

สามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

3.2.1  ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญประสงคจะขอรับใบหุนสามัญ โดยใหออกใบหุนใน

นามของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ใชสิทธิแกผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 

(สิบหา) วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง ในกรณีนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุน

สามัญ จะไมสามารถขายหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับ

ใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3.2.2  ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนไมประสงคจะขอรับใบหุนสามัญ แตประสงคจะใชบริการ

ของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคที่จะฝากหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิไวใน

บัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ศูนยรับฝากหลักทรัพย

จะดําเนินการนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิฝากไดกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญ

อยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุน

สามัญอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ที่ไดรับการจัดสรรหุนฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ 

นับจากวันครบกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ในกรณีนี้ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญจะ

สามารถขายหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพย

อนุญาตใหหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกรณีที่ผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 3.2.2 ชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่ไดรับการจัดสรรหุน จะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคที่จะ
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ฝากหุนสามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนแกผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนตามขอ 3.2.1 แทน 

3.2.3  ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ

ศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคที่จะฝากหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิไวในบัญชี

ของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิฝาก

ไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐาน

การฝากใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการ

ใชสิทธิในแตละครั้ง เมื่อผูที่ไดรับการจัดสรรหุนตองการขายหุน ผูที่ไดรับการจัดสรรหุนจะตองถอนหุนออกจาก

บัญชี 600 ดังกลาว โดยตองติดตอผานบริษัทหลักทรัพยทั่วไป ซึ่งอาจจะมีคาธรรมเนียมในการดําเนินการตามที่

ศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยนั้นๆ กําหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรหุนจะ

สามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการ

ซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และผูที่ไดรับจัดสรรหุนไดดําเนินการถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาวแลว 

4. ผลบังคับขอกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ 

ขอกําหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใชบังคับในวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

โดยขอกําหนดสิทธินี้จะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใดๆ ในขอกําหนดสิทธินี้

ขัดแยงกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใชบังคับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหใชขอความตาม

กฎหมายหรือประกาศดังกลาวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิแทนขอความของขอกําหนดสิทธิเฉพาะในสวนที่

ขัดแยงกันนั้น 

ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

            บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

                  

               (นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต) 

           กรรมการ 

                                                                                                                               

                       (นายไพฑูรย  กําชัย) 

                              กรรมการ 




