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บริษัท เดนทลั คอรป์อเรชัน จาํกัด (มหาชน)
DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED   
สาํนักงานใหญ่ 157 ชัน 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โทร.(66) 2 245 7197-98     
Head Office 157, 2nd Floor, Ratchadaphisek Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400  Tel. (66) 2 245 7197-98 
เลขทะเบียนบริษัท 0107559000281 Company Registration No. 0107559000281  

วนัที 18 ธนัวาคม 2562 

เรอืง แจง้สทิธิการจองซือหุน้สามญัเพมิทนุของบรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

เรยีน ท่านผูถื้อหุน้บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

สิงทีสง่มาดว้ย 1. หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุควบคูก่บัใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซือหุน้สามญัครงัที 1 (D-W1) 

2. ใบจองซือหุน้สามญัเพิมทนุควบคูก่บัใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซือหุน้สามญัครงัที 1 (D-W1)

3. ใบรบัรองสิทธิการจองซือหุน้สามญัเพมิทนุซงึออกโดยบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั

4. หนงัสือมอบอาํนาจสาํหรบัการจองซือหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

5. เอกสารเพมิเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูที้ประสงคน์าํหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากบญัชีบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย์
(Issuer Account) เท่านนั

6. ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของ
บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) ครงัที 1 (D-W1)

7. ใบนาํฝากชาํระเงินค่าจองซือหุน้เพมิทนุ (Bill Payment Form)

8. สถานทีรบัจองซือและรบัชาํระเงินค่าจองซือหุน้สามญัเพิมทนุ

ตามทีทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2562 ของบริษัท เดนทัล คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมือวนัที 17 
ธนัวาคม 2562 ไดมี้มตอินมุตักิารเพิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จาํนวน 40,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 100,000,000 
บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 140,000,000 บาท และการจดัสรรหุน้สามัญเพิมทุนของบริษัทฯ จาํนวนไม่เกิน 80,000,000 
หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมเป็นมลูคา่ทงัสนิไม่เกิน 40,000,000 บาท โดยรายละเอียดของการจดัสรรมีดงัตอ่ไปนี 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิมทุน จาํนวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือออกและเสนอขายแก่ผูถื้อ
หุน้เดมิของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราสว่น 5 หุน้เดมิตอ่ 1 หุน้สามญัเพิมทนุ ในราคาเสนอ
ขายหุน้ละ 2.50 บาท 

(2) จัดสรรหุน้สามัญเพิมทุน จาํนวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือรองรบัการใชส้ิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ D-W1 ซงึจะออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯทีจองซือและไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม
ทุนทีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และจองเกินกว่าสิทธิ (Excess 
Rights) โดยไม่คดิมลูคา่ ในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัทีไดร้บัจดัสรรตอ่ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
1 หน่วยมีสทิธิซือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ทีราคาใชส้ทิธิ 4.00 บาทตอ่หุน้ 
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บริษัท เดนทลั คอรป์อเรชัน จาํกัด (มหาชน)
DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED   
สาํนักงานใหญ่ 157 ชัน 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โทร.(66) 2 245 7197-98     
Head Office 157, 2nd Floor, Ratchadaphisek Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400  Tel. (66) 2 245 7197-98 
เลขทะเบียนบริษัท 0107559000281 Company Registration No. 0107559000281  

ทงันี ผูถื้อหุน้เดิมอาจแสดงความจาํนงจองซือหุน้เพิมทนุเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ทีไดร้บัจดัสรรตามสดัสว่นได ้ในราคา
เสนอขายเดียวกนั และจะไดร้บัจดัสรรหุน้ทีจองซือเกินกว่าสทิธิตอ่เมือมีหุน้สามญัเพิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมทีไดจ้อง
ซือตามสทิธิครบถว้นทงัหมดแลว้เท่านนั โดยบรษัิทฯขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหุน้เพิมทุนทีจองซือเกินกว่าสทิธิดงักลา่ว ตามหลกัเกณฑ ์
เงือนไข และขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง ตามทีไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุทีสง่มาดว้ยนี (สงิทีสง่มาดว้ย 1) 

บรษัิทฯ จงึเรยีนมาเพือแจง้สิทธิของท่านในการจองซอืหุน้สามญัเพิมทนุ ซงึมีจาํนวนตามทีระบุในใบรบัรองสิทธิการจองซือหุน้
ซงึออกโดยบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (สิงทีสง่มาดว้ย 3) โดยรายละเอียดการจองซือหุน้สามญัดงักลา่วเป็นไป
ตามทีระบใุนหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุทีสง่มาดว้ยนี (สงิทีสง่มาดว้ย 1) 

ทงันี บรษัิทฯ ไดก้าํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการจองซือหุน้สามญัเพิมทุนตามสดัสว่นการถือหุน้ในวนัที 25 ตลุาคม 2562 
(Record Date) และเปิดใหมี้การจองซือและชาํระเงินคา่จองซือหุน้สามญัเพิมทนุดงักลา่ว ในระหวา่งวนัที 13-17 มกราคม 2563  (รวม 5 
วนัทาํการ) ในระหวา่งเวลา 09.00 - 16.30 น. ทีบรษัิทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ตงัอยู่ที 130-132 ชนั 3 
อาคารสนิธร ทาวเวอร ์1 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กทม. 10330 (โปรดพิจารณาแผนทีแสดงทีตงัสถานทีรบัจองซือและรบัชาํระเงิน
คา่หุน้สามญัเพิมทนุตามสงิทีสง่มาดว้ย 8) 

หากท่านมีขอ้สงสยัเพิมเติม กรุณาติดตอ่ไดที้ โทรศพัท ์0-2659-8000 ตอ่ 8226, 8248, 8085 และ 8264,คณุจรญั สขุสกล ,
คณุสริพิรรณ สมิมา ,คณุมณฑา บญุลาภวงศส์กลุและ คณุชยัณรงค ์บญุชสูนอง 

จงึเรยีนมาเพือทราบ 

    ขอแสดงความนบัถือ 

(นายพรศกัดิ ตนัตาปกลุ / นายประทีป วาณิชยก่์อกลุ)              
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 



บร ิษัท เดนทลั คอรป์อเรชัน จาํกัด (มหาชน) 
 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้สามัญเพมิทุนทอีอกและเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถอืห ุน้เดมิ 
ตามสัดส่วนการถอืห ุน้ควบคู่ก ับใบสาํคัญแสดงสิทธ ิของบร ิษัทคร ังท  ี1 (D-W1) 
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สิงทีสง่มาดว้ย 1 
หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุของบริษัทฯ 

ส่วนท  ี1 

ข้อมูลการจัดสรรและวธิ ีปฏบิตัใินการจองซ ือห ุน้สามัญเพมิทุน 
บริษัท เดนทลั คอรป์อเรชัน จาํกัด (มหาชน) 

1. ชือและสถานทตีังของบร ิษัทจดทะเบยีน 

ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์  บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)   
ทะเบียนบรษัิทเลขที  0107559000281 
ทีตงัสาํนกังานใหญ่  เลขที 157 ชนัที 2 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
Homepage   www.dentalcorpthailand.com 
โทรศพัท ์   (662) 245 7197, (662) 245 7198 
 

2. วัน เดอืน  ปี และครังทขีองการประชุมคณะกรรมการบร ิษัทฯ และการประชุมผู้ถ ือห ุน้ทมีมีตใิหจ้ัดสรรหุน้สามัญเพมิทุน 

วนัทีคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุ  : 7 ตลุาคม 2562 
วนัทีทีประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุ : 17 ธนัวาคม 2562 

 
3. รายละเอ ียดการจดัสรรหุน้สามัญเพมิทนุควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ 

ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครงัที 4/2562 เมือวนัที 7 ตลุาคม 2562 และทีประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ครงัที 
1/2562 เมือวนัที 17 ธนัวาคม 2562 ไดพ้ิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ 
(Right Offering) และพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุเพือรองรบัการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซือหุน้สามญั
ของบรษัิทฯ (D-W1) ซงึจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯทีจองซือและไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุทีออกและเสนอขายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) และจองเกินกวา่สิทธิ (Excess Rights) โดยมีรายละเอียดในการจดัสรรตาม
หวัขอ้ดา้นลา่ง  

ทงันี ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดมี้มติกาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสทิธิจองซือหุน้สามญัเพิมทนุและไดร้บัสทิธิจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัที 25 ตลุาคม 2562 และกาํหนดวนัจองซือและชาํระเงินคา่หุน้สามญัเพมิทนุ ในระหวา่ง
วนัที 13 – 17 มกราคม 2563 (รวม 5 วนัทาํการ) 

3.1 หุน้สามัญทอีอกใหม่ 

ประเภทของหุน้เพมิทนุ : หุน้สามญัเพมิทนุ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท

ทนุจดทะเบียนทีออกและชาํระแลว้ : บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 110,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จาํนวน 220,000,000 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีทุนจดทะเบียน
ชาํระแลว้จาํนวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญทีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทงัหมดจาํนวนทงัสนิ 200,000,000 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
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สิงทีสง่มาดว้ย 1 
หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุของบริษัทฯ 

กาํหนดวนัจองซือและรบัชาํระเงินคา่
หุน้สามญัเพมิทนุ 

: ระหวา่งวนัที 13 – 17 มกราคม 2563

ทุนจดทะเบียนทีออกและชาํระแลว้ที
ต้องชําระเพิมจากการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในครงั
นี (ในกรณีทีมีการจองซือหุ้นสามัญ
เพิมทนุครบทงัจาํนวน) 

: ไม่เกิน 40,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 80,000,000 หุน้ มลู
คา่ทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุ จาํนวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท เพือออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ (Right Offering)  

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุ จาํนวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท เพือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ D-W1 ซึงจะออก
และเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯทีจองซือและไดร้ับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิมทุนทีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 
(Right Offering) และจองเกินกวา่สทิธิ (Excess Rights) 

ทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้ว
ภายหลังการเสนอขายหุน้สามัญเพิม
ทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และแปลงสภาพ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิครบทงัจาํนวน 

: ไม่เกิน 140,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 280,000,000 หุน้ 
มลูคา่หุน้ทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

จาํนวนหุน้ทีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสดัสว่นการถือหุน้ 

: (1) จาํนวนหุน้ทีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ ไม่เกิน 40,000,000 หุน้  
(2) จาํนวนหุน้ทีจดัสรรเพือรองรบัการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัทฯ 

ครงัที 1 (“D-W1”) ไม่เกิน 40,000,000 หุน้  
อตัราสว่นการจองซือ : 5 หุน้เดมิ ตอ่ 1 หุน้ใหม่ ในกรณีทีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นนัทิง 

ทงันี ผูถื้อหุน้เดิมมีสทิธิทีจะจองซือหุน้สามญัเพิมทุนในจาํนวนทีเกินกว่าสิทธิของ
ตนได ้

ราคาเสนอขาย : 2.50 บาทตอ่หุน้

เงือนไขการใชส้ทิธิจองซือหุน้สามญั
เพมิทนุ 

: ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ทิธิจองซือหุน้ได ้3 กรณี (โปรดดรูายละเอียดเพิมเติมในหวัขอ้
วิธีการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุและวิธีการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุทีเหลือจากการ
จองซือ) 

(1) จองซือหุน้สามญัเพิมทนุตามสิทธิทีไดร้บัการจดัสรร 
(2) จองซือหุน้สามญัเพิมทนุเกินกวา่สทิธิทีไดร้บัการจดัสรร  
(3) จองซือหุน้สามญัเพิมทนุนอ้ยกวา่สทิธิทีไดร้บัจดัสรร 

วิธีการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุ : ในการจัดสรรหุน้สามัญเพิมทุนในครงันี บริษัทฯ จะทาํการจดัสรรหุน้สามัญเพิม
ทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมซงึมีรายละเอียดปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 
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ณ วนัที 25 ตลุาคม 2562 ตามสดัสว่นจาํนวนหุน้ทีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Right 
Offering) โดยจะจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมทีไดท้าํการจองซือตามสิทธิของผูถื้อหุน้
แตล่ะราย 

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที
กาํหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) โดยผูถื้อหุน้เดิมทีจองซือหุน้เกินกว่า
สิทธิจะไดร้ับการจัดสรรหุน้ทีจองซือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมือมีหุ้นทีเหลือจากการ
จดัสรรใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมทีไดจ้องซือตามสิทธิครบถว้นทงัหมดแลว้เท่านนั 

วิธีการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุทีเหลือ
จากการจองซือ  

: ในกรณีทีมีหุน้สามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในรอบแรกแลว้ บรษัิทฯ จะจดัสรรหุน้
เพิมทุนทีเหลือดังกล่าวใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมทีประสงคจ์ะจองซือเกินกว่าสิทธิตาม
สดัสว่นการถือหุน้เดมิ ในราคาเดียวกนักบัหุน้ทีไดร้บัจดัสรรตามสทิธิ ดงันี 

1) ในกรณีทีมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่น
การถือหุน้ (Right Offering) ในรอบแรกมีจาํนวนมากกว่าหรือเท่ากบัหุน้ทีผู้
ถือหุน้เดิมจองซือเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุน้ทีเหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูที้จองซือ
เกินสทิธิและชาํระคา่จองซือดงักลา่วทงัหมดทกุรายตามจาํนวนทีแสดงความ
จาํนงจองซือเกินกวา่สทิธิ 

2) ในกรณีทีมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่น
การถือหุน้ (Right Offering) ในรอบแรก มีจาํนวนนอ้ยกว่าหุน้ทีผูถื้อหุน้เดิม
จองซือเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุน้ทีเหลือดังกล่าวใหแ้ก่ผูที้จองซือเกินสิทธิ
ตามขนัตอนดงัตอ่ไปนี 

(ก) จัดสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูที้จองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายโดยนาํสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูที้จองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายคูณดว้ยจาํนวนหุน้ทีเหลือจะไดเ้ป็นจาํนวนหุ้นทีผูที้จองซือเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิทีจะไดร้บัจดัสรร ในกรณีทีมีเศษของหุน้ให้
ปัดเศษของหุ้นนันทิง ทังนี จาํนวนหุ้นทีไดร้ับการจัดสรรจะไม่เกิน
จาํนวนหุน้ทีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือและชาํระคา่จองซอืแลว้ 

(ข) ในกรณีทียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) ใหท้าํการ
จดัสรรใหแ้กผู่ที้จองซือเกินกวา่สทิธิแตล่ะราย และยงัไดร้บัการจดัสรร
ไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูที้จองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายนัน โดยนาํสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูที้จองซือเกินกว่าสิทธิแต่
ละรายนนัคณูดว้ยจาํนวนหุน้ทีเหลือจะไดเ้ป็นจาํนวนหุน้ทีผูที้จองซือ
เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายมีสิทธิทีจะไดร้บัจดัสรร ในกรณีทีมีเศษของหุน้
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ใหปั้ดเศษของหุน้นนัทิง โดยจาํนวนหุน้ทีจะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกิน
จาํนวนหุน้ทีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือและชาํระค่าจองซือแลว้ ทังนี 
ใหด้าํเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูที้จองซือเกินกวา่สิทธิตามวิธีการในขอ้ 
(ข) นี จนกระทงัไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร ทงันี บรษัิทฯ จะคืนเงิน
คา่จองซือหุน้สามญัสาํหรบัสว่นทีไม่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไม่
มีดอกเบียภายใน 7 วันทาํการ นับจากวันทีปิดรับจองซือหุ้นซึงจะ
เป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้ 5.5 

การจดัสรรหุน้สามัญเพิมทุนทีจองซือเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่า
กรณีใดจะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้ทีจองซือหุน้สามัญเพิมทุนเกินกว่าสิทธิรายใด ถือ
ครองหุน้ของบริษัทฯ ในลกัษณะทีเพิมขึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดทีตอ้งทาํคาํเสนอ
ซือหลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามทีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับ
ตลาดทุนที ทจ.12/2554 เรือง หลักเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการในการเขา้ถือ
หลกัทรพัยเ์พือครอบงาํกิจการ และในลกัษณะทีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้
ของคนตา่งดา้วตามทีระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ซงึปัจจบุนัอนุญาตใหค้นต่าง
ดา้วถือหุน้ในบริษัทฯ ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ทีไดอ้อกและจาํหน่าย
แลว้ทงัหมดของบรษัิทฯ 

อนงึ หากยงัมีหุน้สามญัเพิมทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมทีจอง
ซือเกินกว่าสทิธิ (Oversubscription) บรษัิทฯ จะดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
บรษัิทฯ ในการประชมุผูถื้อหุน้ครงัตอ่ไป 

 

 
3.2 ใบสาํคัญแสดงสิทธิคร ังท  ี1 (D-W1) 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชนั จาํกดั
(มหาชน) ครงัที 1 (“D-W1”) ทีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีใชส้ทิธิจองซือหุน้สามญั
เพมิทนุทีออกใหม่และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุทีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) และจองเกินกวา่สทิธิ (Excess 
Rights)  

ชนิด : ชนิดระบชืุอผูถื้อและโอนเปลียนมือได้

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิทีออก : ไม่เกิน 40,000,000 หน่วย

อตัราสว่นการจดัสรร : จดัสรรใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ทีมีรายชือปรากฎอยูใ่นสมดุทะเบียน ณ วนั
กาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสทิธิจองซือหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิทฯ และไดจ้องซือ
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และชาํระราคาคา่จองซือหุน้สามญัเพมิทนุของบรษัิทฯซงึเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิม (Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัใหม่ตอ่ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดง
สิทธิ (D-W1) โดยหากคาํนวณแลว้มีเศษของใบสาํคญัแสดงสทิธิตาํกวา่ 1 หน่วย 
ใหปั้ดเศษดงักลา่วทิงทงัจาํนวน และในกรณีทีมีใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือ
ภายหลงัการจดัสรรบรษัิทฯจะดาํเนินการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิในสว่นทีเหลือ
ดงักลา่วตอ่ไป  

อตัราการใชส้ทิธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสทิธิซือหุน้สามญัได ้ 1 หุน้ เวน้แตก่รณีมีการปรบั
อตัราการใชสิ้ทธิตามเงือนไขการปรบัสทิธิ 

ราคาการใชส้ทิธิ : 4.00  บาทตอ่หุน้ (เวน้แตจ่ะมีการปรบัราคาใชส้ทิธิตามเงือนไขการปรบัสิทธิ ทงันี
ราคาการใชส้ทิธิจะไม่ตาํกว่ามลูคา่ทีตราไวข้องหุน้สามญัของบรษัิทฯ) 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ไม่คดิมลูคา่)

วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ภายในระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัทีทีประชมุผูถื้อหุน้มีมตอินมุตัใิหอ้อกใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัทีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ลกัษณะการเสนอขาย : จดัสรรใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ทีมีรายชือปรากฎอยูใ่นสมดุทะเบียน ณ วนั
กาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสทิธิจองซือหุน้สามญัของบรษัิทฯ และไดจ้องซือและ
ชาํระราคาคา่จองซือหุน้สามญัเพมิทนุของบรษัิทฯซงึเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
(Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัใหม่ตอ่ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
(D-W1) โดยหากคาํนวณแลว้มีเศษของใบสาํคญัแสดงสทิธิตาํกวา่ 1 หน่วย ใหปั้ด
เศษดงักลา่วทิงทงัจาํนวน  

ผูถื้อหุน้ทีแสดงความจาํนงในการจองซือหุน้เพมิทนุเกินกวา่สทิธิ (Excess Rights) 
มีสทิธิทีจะไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิเพมิเติม ตามจาํนวนหุน้เพมิทนุสว่นที
เกินจากสิทธิทีไดร้บัจดัสรร โดยมีรายละเอียดตามขอ้กาํหนดและวิธีการจดัสรรหุน้
เพมิทนุ  

วนักาํหนดการใชส้ทิธิ : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิไดใ้นวนัทาํการ
สดุทา้ยของเดือนกมุภาพนัธ ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปี
ปฏิทิน ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยวนัใชส้ทิธิวนัสดุทา้ยคือวนัครบ
กาํหนดอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ และในกรณีวนัใชส้ทิธิครงัสดุทา้ยตรงกบัวนัหยดุ
ทาํการของบรษัิทฯใหเ้ลือนวนักาํหนดใชส้ทิธิครงัสดุทา้ยดงักลา่วเป็นวนัเปิดทาํ
การสดุทา้ยก่อนหนา้วนัใชส้ทิธิครงัสดุทา้ยดงักลา่ว ซงึคณะกรรมการบรษัิทฯหรือ
บคุคลทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯเป็นผูพ้จิารณากาํหนดการใช้
สิทธิครงัสดุทา้ยตอ่ไป 

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการ : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีประสงคจ์ะใชส้ทิธิในการซือหุน้สามญัของบรษัิทฯ
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ใชส้ทิธิ จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัของบรษัิทฯ ระหวา่งเวลา 9.00
น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนัใชส้ทิธิในแตล่ะครงั ยกเวน้
การใชส้ทิธิครงัสดุทา้ยกาํหนดใหมี้ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิครงั
สดุทา้ยจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิครงัสดุทา้ย 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จาํนงในการใชส้ทิธิ 

: เมือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิไดแ้จง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิซือหุน้ตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิแลว้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไม่สามารถยกเลกิการแจง้ความจาํนง
ในการใชส้ทิธิดงักลา่วไดอี้กตอ่ไป  

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บรษัิทฯ จะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ D-W1 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามัญเพิมทุนทีเกิด
จากการใชส้ทิธิ 

: บรษัิทฯ จะนาํหุน้สามญัทีเกิดจากการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิเขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

เหตุในการออกหุน้ใหม่เพือรองรบัการ
เปลียนแปลงการใชส้ทิธิ 

: เมือมีการดาํเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิตามเงือนไขในการ
ปรบัสทิธิตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสทิธิ และเงือนไขของใบสาํคญัแสดงสทิธิที
จะซือหุน้สามญั ซงึเป็นเหตกุารณที์กาํหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที ทจ. 34/2551 เรอืง การขออนญุาตและการ
อนญุาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซือหุน้ทีออกใหม่และหุน้ทีออกใหม่
เพือรองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

การปรบัสทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัทฯ จะดาํเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และอตัราการใชส้ิทธิในการซือหุ้น
สามัญตลอดอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิเมือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง
ดงัต่อไปนี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิไม่ใหน้อ้ยไปกวา่เดิม 

1. เมือมีการเปลียนแปลงมลูคา่ทีตราไวข้องหุน้สามญัของบรษัิทฯ อนัเป็นผลมา
จากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ ซึงการเปลียนแปลงราคาการใชส้ิทธิและ
อตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตงัแตว่นัทีไดมี้การเปลียนแปลงมลูค่า
ทีตราไวข้องหุน้สามญัของบรษัิทฯ 

2. เมือบริษัทฯเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ใดๆ ในราคาต่อหุน้ของหุน้สามัญทีออก
ใหม่ตาํกว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดซงึเป็นวิธีการคาํนวณตามทีไดร้ะบุไว้
ในขอ้กาํหนดสทิธิ 

3. เมือบรษัิทฯเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ โดยทีหลกัทรพัยน์นัใหส้ิทธิแก่ผู้
ถือหลกัทรพัยใ์นการใชส้ิทธิแปลงสภาพ หรือเปลียนเป็นหุน้สามัญ หรือให้
สิทธิในการซือหุ้นสามัญ โดยทีราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญทีออกใหม่เพือ
รองรบัสิทธิดงักลา่ว ตาํกว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดซงึเป็นวิธีการคาํนวณ
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ตามทีไดร้ะบไุวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ

4. เมือบริษัทฯจ่ายเงินปันผลทังหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามัญใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบรษัิทฯ 

5. เมือบรษัิทฯจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 80 ของกาํไรสทุธิตาม
งบการเงินเฉพาะของบรษัิทหลงัหกัภาษีเงินได ้สาํหรบัการดาํเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบญัชีใดๆ 

6. เมือมีการอืนใดในลกัษณะเดียวกบัขอ้ 1 ถึง 5 ทีทาํใหผ้ลประโยชนต์อบแทน
ใดๆ ทีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัเมือมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 

ทงันี ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืบคุคลทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษัิทฯ เป็นผูมี้อาํนาจในการพจิารณากาํหนดเงือนไขและรายละเอียดอืนๆ ที
เกียวขอ้งกบัการปรบัหรอืการเปลียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชส้ทิธิ 

วิธีการจดัสรร ขอ้กาํหนดและเงือนไขที
เกียวขอ้ง 

: โปรดดรูายละเอียดในขอ้ 3.1 หุน้สามญัทีออกใหม่ เรอืงวิธีการจดัสรร ขอ้กาํหนด
และเงือนไขทีเกียวขอ้ง  

 

4. วันกาํหนดรายชือผู้ถอืห ุน้เพอืสิทธ ิในการจองซอืห ุน้สามัญเพมิทนุควบคู่ใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ (Record Date) 

ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครงัที 4/2562 วนัที 7 ตลุาคม 2562 ไดมี้มตกิาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการจองซือ
หุน้สามญัเพมิทนุ (Record Date) ในวนัที 25 ตลุาคม 2562 
 

5. ระยะเวลาจองซอืและรับชาํระค่าจองซ ือห ุน้สามัญเพมิทนุควบคู่ใบสาํคัญแสดงสิทธ  ิ

5.1 กาํหนดวันจองซือห ุน้สามัญเพมิทุนและการร ับชาํระค่าจองซ ือห ุน้สามัญเพมิทนุควบคู่ใบสาํคัญแสดงสิทธ  ิ

ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ทิธิจองซือหุน้สามญัเพมิทนุในระหวา่งวนัที 13 -17 มกราคม 2563 (รวม 5 วนัทาํการ) ตงัแต่เวลา   9.00 
น. – 16.30 น. ณ สถานทีตวัแทนการรบัจองซือหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิทฯ ตามทีระบไุวใ้นขอ้ 5.2 

  
5.2 สถานทรี ับจองซอืห ุน้และร ับชาํระค่าห ุน้สามัญเพมิทนุควบคู่ใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ 

หากผูถื้อหุน้ทีมีสทิธิจองซือหุน้สามญัเพมิทนุ ประสงคจ์ะจองซือหุน้สามญัเพมิทนุ ใหต้ดิตอ่ยืนใบจองซือ เอกสารประกอบการ
จองซือ และหลกัฐานการชาํระเงินคา่จองซือหุน้สามญัเพมิทนุ (ตามทีระบไุวใ้นขอ้ 5.3) ไดที้ บรษัิทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซงึเป็นตวัแทนในการรบัจองซือหุน้สามญัเพมิทนุ (“ตวัแทนการรบัจองซือหุน้สามญัเพมิทนุของ
บรษัิทฯ”) ตามทีอยูที่ระบดุา้นลา่งนี 
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บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
เลขที 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชัน 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 0-2659-8000 ต่อ 8226, 8248, 8085 และ 8264,คุณจรัญ สุขสกล ,คุณสิริพรรณ สิมมา ,คุณมณฑา บุญลาภวงศ์
สกุล และคุณชัยณรงค ์บุญชูสนอง 
 
สาํหรบัผูถื้อหุน้ทีถือหุน้สามญัในระบบแบบไรใ้บหุน้ (Scripless) กรุณาติดตอ่บรษัิทหลกัทรพัยที์ท่านมีบญัชีซือขายหลกัทรพัย์
และมีหุน้สามญัของบรษัิทฯ ฝากไว ้เพือใหบ้รษัิทหลกัทรพัยน์นัๆ ดาํเนินการรวบรวมเอกสารและยืนเรอืงใหแ้ก่ตวัแทนการรบั
จองซือหุน้สามญัเพมิทนุของบรษัิทฯ  
 
ทงันี บรษัิทฯ โดยตวัแทนการรบัจองซือหุน้สามญัเพมิทนุของบรษัิทฯ จะไม่ร ับเอกสารการจองซ ือห ุน้สามัญเพมิทุนทาง
ไปรษณีย ์

 
5.3 ขันตอนวิธ ีการจองซือ  การชาํระค่าจองซ ือ  และเอกสารประกอบการจองซือห ุน้สามัญเพมิทุนควบคู่ใบสาํคัญแสดง

สิทธ ิ 

ผูถื้อหุน้สามัญทีประสงคจ์ะจองซือหุน้สามัญเพิมทุน จะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซือในใบจองซือหุน้สามัญเพิมทุนให้
ถกูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน โดยจะตอ้งระบจุาํนวนหุน้ทีผูถื้อหุน้แตล่ะรายตอ้งการจองซือตามสทิธิตามทีแสดงไวใ้นใบรบัรอง
สิทธิการจองซือหุน้สามญัเพิมทนุ และจาํนวนหุน้ทีตอ้งการจองซือเกินสทิธิในใบจองซือหุน้สามญัเพิมทนุเพียงใบเดียวตอ่ผูจ้อง
ซือ 1 ราย พรอ้มทังลงลายมือชือผูจ้องซือหุน้ในใบจองซือหุน้สามญัเพิมทุน และชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพิมทุนครงัเดียวเต็ม
ตามจาํนวนทีจองซือทงัในสว่นทีจองซือตามสิทธิไดร้บัการจดัสรร และในสว่นทีประสงคจ์ะจองซือเกินกวา่สิทธิ (ถา้มี) โดยแนบ
ใบนาํฝากของการชาํระเงินคา่จองซือแบบ Bill Payment และเอกสารประกอบ การจองซือ โดยนาํสง่เอกสารดงักลา่วทงัหมด
มายงัทีทาํการของตวัแทนการรบัจองซือหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิทฯ ตามทีระบใุนขอ้ 5.2 

ในกรณีทีผูถื้อหุน้ตอ้งการจองซือหุน้สามัญเพิมทนุเกินสิทธิ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงความจาํนงการจองซือหุน้สามญัเพิมทนุตาม
สิทธิของตนใหค้รบจาํนวนกอ่น จงึจะมีสิทธิจองซือหุน้สามญัเพิมทนุเกินสิทธิ  

ทงันี เอกสารประกอบการจองซือหุน้สามญัเพิมทนุควบคูใ่บสาํคญัแสดงสิทธิมีดงัตอ่ไปนี 

5.3.1 ใบจองซือหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิทฯ (สงิทีสง่มาดว้ย 2) ทีไดก้รอกรายละเอียดถกูตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พรอ้ม
ทงัลงลายมือชือผูจ้องซือหุน้ ทงันี กาํหนดใหผู้จ้องซือหุน้ยืนใบจองซือหุน้สามญัเพิมทุน 1 ใบ ตอ่ใบรบัรองสิทธิการ
จองซือหุน้สามญัเพิมทนุ 1 ฉบบั เท่านนั ทงันี ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดใบจองซือหุน้สามญัเพิมทนุไดจ้ากเว็บไซต์
ของบรษัิทฯ (www.dentalcorpthailand.com) 

5.3.2 ใบรบัรองสิทธิการจองซือหุน้สามัญเพิมทุน (ถา้มี) ซึงออกโดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
(“ศูนยร์ ับฝากหลักทรัพยฯ์”) ในฐานะนายทะเบียนของบรษัิทฯ (สงิทีสง่มาดว้ย 3) 

5.3.3 หลกัฐานการชาํระเงินตามวิธีการชาํระเงินคา่จองซือทีผูจ้องซือเลือกชาํระ โดยพิจารณารายละเอียดและดาํเนินการ
ตามทีระบตุามดา้นลา่งนี 
 กรณีชาํระด้วยการฝาก /โอนเงนิสดด้วย แบบฟอรม์Bill Payment เข ้าบัญชีธนาคาร  
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การฝาก/ โอนเงินสด ดว้ยแบบฟอรม์ Bill Payment เขา้บญัชี “ บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศ
ไทย) จาํกดั (มหาชน) เพือจองซือหลกัทรพัย ์” หรือ ” UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. 
For Securities Subscriptions ” ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) Service Code: UOBKHSUB Comp 
Code: 89899 พร้อมระบุ Ref. 1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก และ Ref. 2 ให้ระบุเลขประจาํตัว
ประชาชน 13 หลัก/เลขทีหนังสือเดินทาง/เลขทีใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดย
สามารถชาํระเงินค่าจองซือไดต้งัแต่วนัที 13 – 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. (หรือเวลาทาํการ
ของธนาคารกรุงเทพแตล่ะสาขา) 

 กรณีชาํระ Bill Payment ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต แบงกก์ิง ของ ธนาคาร  กรุงเทพ  จาํกัด (มหาชน) 
(Internet Banking / Mobile Application by Bangkok Bank Plc.) 

การโอนเงิน ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต แบงกกิ์ง ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพฯ  โดยเลือกชําระค่าสินค้าบริการ 
หรือจ่ายบิล โดยเลือก Service Code: UOBKHSUB หรือ Comp Code: 89899 ชือบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย ์
ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) เพือจองซือหลักทรัพย ์” หรือ ” UOB Kay Hian Securities 
(Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions ”  พร้อมระบุ Ref. 1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 
10 หลัก และ Ref. 2 ให้ระบุเลขประจาํตัวประชาชน 13 หลัก/เลขทหีนังสือเดินทาง/เลขทใีบต่างด้าว 
(แล้วแต่กรณี) ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยสามารถชําระเงินค่าจองซือได้ตังแต่เวลา 9:00 น. ของวันที 13 
มกราคม 2563  ถึงเวลา 15:30 น. ของวันที 17 มกราคม 2563  

*** เฉพาะผู้ถือหุ้นทีมีบัญชีเงินฝากกับ ธนาคาร กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ผ่านระบบ “บัวหลวงไอ
แบงคกิ์งแบบออนไลน”์ เทา่นัน *** 

 

 กรณีชาํระด้วยการนาํเช ็ค / แคชเชียร เ์ช ็ค / ดร๊าฟท  ์ฝากเข ้าบัญชีด้วย Bill Payment 

การนําฝาก เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ด้วยแบบฟอร์ม Bill Payment เข้าบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบี เคย์
เฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) เพือจองซือหลักทรัพย ์” หรือ ” UOB Kay Hian Securities (Thailand) 
Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions ” ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) Service Code: 
UOBKHSUB Comp Code: 89899 พร้อมระบุ Ref. 1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก และ Ref. 2 ให้
ระบุเลขประจาํตัวประชาชน 13 หลัก/เลขทีหนังสือเดินทาง/เลขทีใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ให้
ครบถ้วนถูกต้อง โดยสามารถนําฝากได้ตังแต่วันที 13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.– 15.30 น.(หรือเวลาทํา
การของธนาคารกรุงเทพแต่ละสาขา) ถึง เวลา 12.00 น. ของวันที 15 มกราคม 2563 โดยเช็ค , แคชเชียร์เช็ค 
หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันทีภายในระยะเวลาจองซือแต่ไม่เกินวันที 15 มกราคม 2563 และต้องสามารถเรียก
เก็บเงินได้จากสาํนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป 

เพืออํานวยความสะดวกในการโอนเงินชําระค่าจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน บริษัทฯ ได้แนบใบนําฝากชําระเงินค่า
จองซือ (Bill Payment Form) (สิงทีส่งมาด้วย 7) ผู้จองซือหุ้นโปรดระบุชือนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อ
ได้ และ Ref. 1 ให้ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ทีปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน 
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ส่วน Ref. 2 ให้ระบุเลขประจาํตัวประชาชน 13 หลัก/เลขทีหนังสือเดินทาง/เลขทีใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ให้
ครบถ้วนถูกต้อง 

 
5.3.4 เอกสารประกอบการแสดงตน 

 ผู้ถ ือห ุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนักงานรฐัวิสาหกิจ ทียงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนาม
รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง ในกรณีทีใชบ้ตัรประจาํตวัประชาชนตลอดชีพ บตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ 
ใหแ้นบสาํเนาทะเบียนบา้นทีมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
 
ในกรณีทีมีการเปลียนชือ/ชือสกลุ ซงึทาํใหชื้อ/ชือสกลุไม่ตรงกบัชือผูถื้อหุน้ทีปรากฏในวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ ณ 
วนัที 25 ตลุาคม 2562 หรือในใบรบัรองสิทธิการจองซือหุน้สามญัเพิมทนุ ใหแ้นบสาํเนาเอกสารทีออกโดยหน่วยงาน
ราชการซงึแสดงการเปลียนชือ/ชือสกลุดงักลา่ว เชน่ ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจง้เปลียนชือ/ชือสกลุ เป็นตน้ พรอ้ม
รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
 
ทงันี ลายมือชือทีรบัรองสาํเนาถกูตอ้งนนัจะตอ้งตรงกบัลายมือชือทีลงนามในเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการจองซือหุน้
สามญัเพมิทนุ ทกุฉบบั 
 
 ผู้ถ ือห ุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาตติ่างด้าว 

สาํเนาใบตา่งดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง โดยลายมือชือนนั
จะตอ้งตรงกบัลายมือชือทีลงนามในเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการจองซือหุน้สามญัเพมิทนุ ทกุฉบบั 
 
 ผู้ถ ือห ุน้ประเภทนิตบิุคคลทจีดทะเบยีนในประเทศไทย 

สาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลทีออกโดยกระทรวงพาณิชยที์ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ ซึงลงนามรบัรอง
สาํเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบคุคลนนั และประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้มแนบสาํเนา
บตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติ
บคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง โดยลายมือชือนนัจะตอ้งตรงกบัลายมือชือทีลงนามในเอกสารที
เกียวขอ้งกบัการจองซือหุน้สามญัเพิมทนุ ทกุฉบบั 
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 ผู้ถ ือห ุน้ประเภทนิตบิุคคลทจีดทะเบยีนในต่างประเทศ 
สําเนาหนังสือสําคัญการจดทะเบียนนิต ิบุคคล  หร ือหนังสือบร ิคณหส์นธิ หรือหนังสือร ับรองท ีออกโดย
หน่วยงานของประเทศท ีนิต ิบุคคลมีภูมิล ําเนาท ีมีอายุไม่เกิน  12 เด ือน  ก่อนวันจองซือ โดยหนังสือรบัรอง
ดงักลา่วจะตอ้งแสดงชือนิติบคุคล ชือผูมี้อาํนาจลงลายมือชือผกูพนันิติบคุคล ทีตงัสาํนกังานใหญ่ และอาํนาจหรือ
เงือนไขในการลงลายมือชือผกูพนันิติบคุคล พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบคุคล
นนั และประทับตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้มแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่
กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง โดยลายมือชือนนัจะตอ้งตรง
กบัลายมือชือทีลงนามในเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการจองซือหุน้สามญัเพิมทนุ ทกุฉบบั 
 
ทงันี สาํเนาเอกสารประกอบทีลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือชือโดยเจา้หนา้ที Notary 
Public และรบัรองโดยเจา้หนา้ทีสถานฑตูไทย หรอืสถานกงสลุไทยในประเทศทีเอกสารดงักลา่วไดจ้ดัทาํหรือรบัรอง
ความถกูตอ้งและมีอายไุม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ 
 

5.3.5 สาํหรบัผูถื้อหุน้ทีประสงคจ์องซือหุน้เพิมทนุเกินกวา่สทิธิ ตอ้งแนบสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกประเภท
ออมทรพัยห์รอืสาํเนา Statement ของบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัทีระบชืุอเจา้ของบญัชี ซงึตอ้งไม่เป็นบญัชีเงินฝาก
รว่ม โดยชือบญัชีเงินฝากธนาคารตอ้งเป็นชือเดียวกับชือผูจ้องซือหุน้เท่านัน พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (ธนาคาร
พาณิชย ์ทีมีสาขาในประเทศไทยทุกธนาคาร) เพือใชใ้นการคืนเงินค่าหุน้ส่วนทีไม่ไดร้บัการจัดสรร หรือไดร้บัการ
จดัสรรไม่ครบตามจาํนวนทีจองซือเกินสิทธิผา่นระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) 
 

5.3.6 หนังสือมอบอาํนาจ สาํหรบัการจองซือหุน้สามญัของบริษัทฯ (สิงทีส่งมาดว้ย 4) พรอ้มติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(กรณีทีมอบหมายใหผู้ร้บัมอบอาํนาจมากระทาํการแทน) พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนของ ผูจ้องซือหุน้และผูร้บัมอบ
อาํนาจซงึลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
 

5.4 เงอืนไขอนืๆ  ในการจองซ ือ 

5.4.1 ผูถื้อหุน้ทีจองซือหุน้สามญัเพิมทนุ และชาํระเงินคา่จองซือแลว้ไม่มีสิทธิยกเลกิการจองซือและขอเงินคืน ทงันี บริษัท
ฯ ขอสงวนสทิธิในการตดัสทิธิการจองซือ หากบรษัิทฯ ไม่ไดร้บัใบจองซือ เอกสารประกอบการจองซือหุน้สามญัเพิม
ทนุ และ/หรือการชาํระเงินคา่จองซือหุน้ภายในระยะเวลาทีกาํหนด 

5.4.2 กรณีชาํระคา่จองซือดว้ยการนาํฝาก เช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์เขา้บญัชีผ่านระบบ Bill Payment การชาํระค่าจอง
ซือจะสมบรูณต์อ่เมือบรษัิทฯ และ/หรือตวัแทนการรบัจองซือหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่า
จองซือไดแ้ลว้ภายในกาํหนดระยะเวลาจองซือเท่านนั 

5.4.3 หากผูถื้อหุน้ทีจองซือไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือหุน้ หรือมิไดป้ฏิบตัิตามวิธีการชาํระเงินคา่จองซือและดาํเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามเงือนไขและวิธีการทีกาํหนดเพือใหส้ามารถเรยีกเก็บเงินคา่จองซือไดท้นัตามกาํหนดระยะเวลาจองซือ 
หรือ บรษัิทฯ และ/หรือตวัแทนการรบัจองซือหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิทฯไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือได ้(ไม่
ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ดว้ยเหตุทีมิใช่ความผิดของบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรบัจองซือหุน้สามัญเพิมทุนของ
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บรษัิทฯ) ไม่วา่ทงัหมดหรอืบางสว่นไดภ้ายในกาํหนดระยะเวลาการจองซือตามทีกาํหนดหรือจองซือดว้ยวิธีการอืนที
มิไดก้าํหนดไวใ้นหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุของบริษัทฯ ฉบบันีหรือนาํสง่เอกสารประกอบการจองซือ
ไม่ครบถว้น บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรบัจองซือหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิในการ
จองซือหุน้สามัญเพิมทุนดงักล่าว บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรบัจองซือหุน้สามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ขอสงวน
สทิธิในการไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักลา่ว 

5.4.4 ในกรณีทีผูจ้องซือหุน้กรอกขอ้มูลในใบจองซือหุน้สามัญเพิมทุนไม่ครบถว้นไม่ชัดเจนหรือไม่สมัพนัธก์ัน บริษัทฯ 
และ/หรือตวัแทนการรบัจองซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใชข้อ้มลูในเอกสารประกอบการ
จองซือตามทีเห็นสมควรในการจดัสรรหุน้สามัญเพิมทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงักล่าว บริษัทฯและ/หรือตวัแทน
การรบัจองซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษัทฯ มีสิทธิทีจะถือวา่ ผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซือหุน้สามญัเพิมทนุ และ
บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรบัจองซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิม
ทนุ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักลา่ว 

5.4.5 ในกรณี หากการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุ ทงัในรอบแรก หรอืการจดัสรรใหแ้กผู่ถื้อหุน้ทีจองซือเกินสทิธิทาํใหส้ดัสว่น
การถือหุน้สามญัของผูถื้อหุน้ตา่งดา้วเกินกวา่จาํนวนรอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่างดา้วดงักลา่ว หากการจดัสรรดงักลา่วทาํใหห้รือ
อาจเป็นผลใหเ้ป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัเรอืงสดัสว่นการถือหุน้ของคนตา่งดา้วตามทีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

5.4.6 ผูจ้องซือหุน้สามญัเพิมทนุ จะเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้่าย และคา่ธรรมเนียมธนาคารเอง (ถา้มี) 

5.4.7 บริษัทฯ โดยตวัแทนการรบัจองซือหุน้สามญัเพิมทุนของบรษัิทฯ งดรบัการยืนเอกสารจองซือหุน้สามญัเพิมทุน ทาง
ไปรษณีย ์และห้ามฝากเอกสารการจองซือและหลกัฐานการชาํระเงินไวก้ับธนาคารโดยเด็ดขาด ดว้ยธนาคารมี
หนา้ทีเพียงนาํเงินของท่านฝากเขา้บญัชีจองซือหุน้เท่านนั 

5.4.8 ในกรณีทีผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสทิธิการจองซือหุน้สามญัเพิมทนุ มากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะตอ้ง
เตรียมเอกสารประกอบการจองซือตามจาํนวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ทีผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจองซือหุน้
สามญัเพิมทนุ กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ 1 ชดุตอ่ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เท่านนั หากผูถื้อหุน้จองซือดว้ย
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้หมายเลขเดียวโดยรวมสิทธิทีจะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุของทุกหมายเลขทะเบียนผู้
ถือหุน้เขา้ดว้ยกนัเป็นรายการเดียวกนั หรือระบุขอ้มลูดงักล่าวในเอกสารประกอบการจองซือชดุเดียวกนั ผูจ้องซือ
หุน้อาจไดร้บัจดัสรร หุน้สามัญเพิมทุน ไม่ครบตามสิทธิทังหมดทีมีตามเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ทุกหมายเลขรวมกัน 
และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุน้สามัญเพิมทุน ใหแ้ก่ผูจ้องซือหุน้ตามทีเห็นสมควรหรือไม่จัดสรร หุน้
สามญัเพิมทนุ ใหแ้ก่ผูจ้องซือหุน้รายดงักลา่ว 

5.4.9 หากจาํนวนหุน้ทีผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซือหุน้สามัญเพิมทุนมากกว่าจาํนวนเงินทีบริษัทฯ ไดร้บัชาํระ บริษัทฯ หรือ
ตวัแทนรบัจองซือหุน้สามญัเพิมทนุ ขอสงวนสทิธิทีจะจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามจาํนวนเงินทีบรษัิท
ฯ ไดร้บัจากการจองซือหุน้เป็นหลกั 

5.4.10 หากจาํนวนหุน้ทีผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซือหุน้สามัญเพิมทุนนอ้ยกว่าจาํนวนเงินทีบริษัทฯ ไดร้บัชาํระ บริษัทฯ หรือ
ตวัแทนการรบัจองซือหุน้สามัญเพิมทุนของบริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะใชด้ลุยพินิจใน การจดัสรรหุน้สามัญเพิมทุน 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามทีบรษัิทฯ เห็นสมควร 



 

13 
 

สิงทีสง่มาดว้ย 1 
หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุของบริษัทฯ 

5.4.11 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือ การชาํระเงินค่าจองซือหุน้สามัญเพิมทุน และ
เงือนไขอืน ๆ ในการจองซือตามความเหมาะสมในกรณีทีเกิดปัญหา อปุสรรค หรือขอ้จาํกดัในการดาํเนินงาน ทงันี 
เพือใหเ้กิดประโยชนต์อ่การจองซือหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิทฯ 

5.4.12 บรษัิทฯ โดยตวัแทนการรบัจองซือหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไม่รบัชาํระเงินคา่จองซือเป็นเงินสด 

 
5.5 การคืนเงนิค่าจองซือห ุน้สามัญเพมิทุนใหแ้ก่ผู้ถ ือห ุน้ในกรณีทไีด้ร ับการจัดสรรหุน้สามัญเพมิท ุนไม่ครบตามจาํนวน

ทจีองซ ือ 

ในกรณีทีผูถื้อหุน้ทีจองซือหุน้สามญัเพิมทนุ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุน หรือในกรณีทีผูถื้อหุน้จองซือหุน้สามญัเพิม
ทนุเกินกวา่สิทธิทีไดร้บัการจดัสรร แตไ่ดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนนอ้ยกวา่จาํนวนหุน้สามญัเพิมทุนทีประสงคจ์ะจองซือเกิน
สิทธิ บรษัิทฯ โดยตวัแทนการรบัจองซือหุน้สามญัเพมิทนุของบรษัิทฯ จะดาํเนินการใหมี้การคืนเงินค่าจองซือหุน้สามญัเพิมทนุ
สว่นทีไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบีย และ/หรือ ไม่มีค่าเสียหายใดๆ โดยชาํระตามวิธีทีผูจ้อง
ซือระบไุวใ้นใบจองซือหุน้สามญัเพิมทนุ ดงันี 

5.5.1 โอนเงินคืนคา่จองซือหุน้สามญัเพิมทนุ เขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือหุน้ (ธนาคารพาณิชย ์ทีมีสาขาในประเทศไทย
ทกุธนาคาร)  ผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (หรือทีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 
7 วนัทาํการ นบัจากวนัปิดการจองซือหุน้ ตามบญัชีของผูจ้องซือหุน้ทีระบไุวใ้นใบจองซือหุน้สามญัเพิมทุน โดยแนบ
สาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกประเภทออมทรพัยห์รอืสาํเนา Statement ของบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ทีระบุชือเจ้าของบัญชี และชือบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชือเดียวกับชือผู้จองซือหุ้นเท่านัน ซึงต้องไม่เป็นบัญชี
เงินฝากร่วม และ / หรือ  

5.5.2 วิธีอืนตามทีบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม โดยผูจ้องซือหุ้น
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสาํนักหักบัญชีหรือเช็คต่าง
ธนาคาร (ถ้ามี) 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรบัจองซือหุน้สามญัเพิมทุนของบรษัิทฯ ไม่สามารถดาํเนินการคืนเงินคา่
จองซือในสว่นทีไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนทีจองซือเกินกว่าสิทธิโดยวิธีการโอนเงินเขา้บัญชี
ธนาคารของผูจ้องซือหุน้ไดต้ามทีระบุไวใ้นใบจองซือหุน้สามัญเพิมทุน เนืองจากชือบญัชีเงินฝากไม่ตรงกับชือผูจ้องซือหุน้ 
หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตามทีอยูน่อกเหนือการควบคมุของตวัแทนการรบัจองซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษัทฯ บรษัิทฯ และ/
หรือตวัแทนการรบัจองซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษัทฯ จะดาํเนินการใหมี้ การคืนเงินค่าจองซือในสว่นทีไม่ไดร้บัการจดัสรร
หรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนทีจองซือเกินกวา่สทิธิเป็นเช็คธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) ขีดครอ่มสงัจ่ายเฉพาะใน
นามของผูจ้องซือหุน้และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามทีอยู่ทีปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามวันกาํหนด
รายชือผูถื้อหุน้ ณ วนัที 25 ตลุาคม 2562  

กรณีทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือให้แก่ผู้จองซือหุ้นสามัญเพิมทุนควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสิทธิได้ภายในเวลาดังกล่าว บริษัท
โดยตัวแทนรับจองซือจะชําระดอกเบียให้แก่ผู้จองซือหุ้นสาํมัญเพิมทุนควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสิทธิในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
โดยคาํนวณจากจาํนวนเงินค่าจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนทีไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันพ้นกําหนดระยะเวลา 7 วันทําการ
ดังกล่าวจนถึงวันทีได้มีการชําระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น  
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ทงันี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากไดมี้การโอนเงินค่าจองซือในส่วนทีไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนทีจอง
ซือเกินกว่าสิทธิผ่านระบบการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือหุน้ตามทีระบุไวใ้นใบจองซือหุน้สามัญเพิมทุน หรือโดย
การสง่เช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนใหผู้จ้องซือหุน้ตามทีอยู่ทีปรากฏในฐานขอ้มลูผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตามวนักาํหนดรายชือ
ถือหุน้ ณ วนัที 25 ตลุาคม 2562 ใหถื้อว่าผูจ้องซือหุน้ไดร้บัเงินค่าจองซือในสว่นทีไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่
ครบตามจาํนวนทีจองซือเกินกว่าสิทธิโดยชอบ และผูจ้องซือหุน้ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จาก
บรษัิทฯ หรอืตวัแทนการรบัจองซือหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิทฯ อีกตอ่ไป 

 
5.6 วิธ ีการส่งมอบหลักทรัพย ์

5.6.1 ในกรณีทีผูจ้องซือหุน้ประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษัิทฯหลกัทรพัยซ์งึผูจ้องซือหุน้มีบญัชีซือขายหลกัทรพัยอ์ยู ่
บรษัิทฯ จะดาํเนินการนาํหุน้ทีไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บริษัท  ศูนยร์ ับฝากหลักทรัพย  ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพอื
ผู้ฝาก” โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ และบริษัทหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุน้ทีผูจ้องซือหุน้ฝากไวแ้ละ
ออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือหุน้ภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัปิดการจองซือหุน้ ในกรณีนี ผูจ้องซือหุน้จะ
สามารถขายหุน้สามญัเพิมทนุทีไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) ไดท้นัที
ภายหลงัทีตลาดหลกัทรพัย ์อนญุาตใหหุ้น้สามญัเพิมทนุของบรษัิทฯ ทาํการซือขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์

ในกรณีทีผูจ้องซือหุน้เลือกใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการตามขอ้ 5.6.1 ชือของผูจ้องซือหุน้ในใบจองซือหุน้สามญัเพิมทุน 
จะตอ้งตรงกบัชือเจา้ของบญัชีซือขายหลกัทรพัยที์ผูจ้องซือหุน้ประสงคที์จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษัิทหลกัทรพัย์
ดงักลา่วเท่านนั ในกรณีทีชือผูจ้องซือหุน้ไม่ตรงกบัชือบญัชีซือขายหลกัทรพัย ์หรือระบุชือบรษัิทหลกัทรพัย ์หรือเลข
สมาชิกผูฝ้ากไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมัพนัธก์ัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหลกัทรพัยด์งักล่าวเป็นใบหุน้ โดย
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ จะออกใบหุน้ตามจาํนวนหลกัทรพัยที์ไดร้บัการจดัสรรในนามของผูจ้องซือหุน้และจดัสง่ใบ
หุน้ใหต้ามชือ-ทีอยู่ ทีปรากฏในฐานขอ้มลูผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ ณ วนัที 25 ตุลาคม 
2562 ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการจองซือหุน้ ทังนี บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใน
กรณีทีผูถื้อหุน้ไม่สามารถขายหลกัทรพัยที์ไดร้บัการจดัสรรไดท้นัวนัทาํการแรกของการซือขายหลกัทรพัยที์ไดร้บัการ
จดัสรร 

ทังนี ผู้ถือหุ้นทีใช้สิทธิในการจองซือจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย ์(ตามทีระบุไวด้้านหลังใบจอง) ทีผู้ถือหุ้นมี
บัญชีซือขายหลักทรัพยอ์ยู่ และเลขทีบัญชีซือขายหลักทรัพยที์ประสงค์จะให้โอนหุ้นทีได้รับการจัดสรรเข้าบัญชี
ดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย ์หรือเลขทีบัญชีซือขายหลักทรัพยไ์ม่ถูกต้อง อาจทําให้ไม่สามารถ
โอนหุ้นเข้าบัญชีซือขายหลักทรัพยไ์ด้ ซึงบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น หรือความล่าช้าในการ
ติดตามหุ้นคืน 

5.6.2 ในกรณีทีผู้จองซือประสงคจ์ะฝากหุ้นไวใ้นบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์สมาชิกเลขที 600 บริษัทฯ จะดาํเนินการ
นําหุ้นทีได้รับจัดสรรฝากไวกั้บ “บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด” โดยศูนยรั์บฝากหลักทรัพยจ์ะ
บันทึกยอดบัญชีจาํนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซือ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือภายใน 
15 วันทําการนับแต่วันปิดการจองซือ ซึงในกรณีนี ผู้จองซือ จะสามารถขายหุ้นทีได้รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยฯ์ ภายหลังจากทีตลาดหลักทรัพยฯ์ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทําการซือขายได้ในตลาดหลักทรัพยฯ์ ได้ 
ก็ต่อเมือผู้จองซือโอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 มาเข้าสู่บัญชีซือขาย
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หลักทรัพยข์องตนเองก่อน และหากผู้จองซือต้องการถอนหลักทรัพยดั์งกล่าว สามารถติดต่อศูนยรั์บฝากหลักทรัพย์
ฯ  ซึงจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพยต์ามอัตราทีศูนยรั์บฝากหลักทรัพยฯ์ กําหนด (ทังนีผู้จองซือต้องกรอก
เอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลักทรัพยเ์ฉพาะผูที้ประสงคนํ์าหลักทรัพยฝ์ากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์
(Issuer Account) (สิงทีส่งมาด้วย 5) ให้ครบถ้วนและยืนพร้อมใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน) 

5.6.3 ในกรณีทีผูจ้องซือหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ในนามของผูจ้องซือหุน้ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ ในฐานะนายทะเบียน
ของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุน้ตามจาํนวนหุน้ทีไดร้บัการจัดสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามชือ
และทีอยูที่ปรากฏในฐานขอ้มลูผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตามวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ ณ วนัที 25 ตลุาคม 2562 ภายใน 
15 วันทําการนับจากวันปิดการจองซือหุ้น ในกรณีนี ผู้จองซือหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นทีได้รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยไ์ด้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึงอาจจะได้รับภายหลังจากทีหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เข้า
ทําการซือขายแล้ว  

ในกรณีทีผู้จองซือหุ้นสามัญเพิมทุนไม่ระบุเลือกวิธีการส่งมอบหุ้นกรณีใดกรณีหนึงในใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะดาํเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยการออกใบหุ้นในนามของ ผู้จองซือหุ้นบริษัทฯ โดย
ศูนยรั์บฝากหลักทรัพยฯ์ จะส่งมอบใบหุ้นตามจาํนวนทีได้รับการจัดสรรให้แก่ ผู้จองซือหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตามชือและทีอยู่ทีระบุไวใ้นฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น ณ วันที 25 ตุลาคม 2562 
ให้แก่ผู้จองซือหุ้นแทน 

 
6. วัตถุประสงคใ์นการออกหุน้สามัญเพมิทุนและแผนการใช้เงนิ  

บรษัิทฯ คาดวา่จะไดร้บัเงนิจากการเพมิทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ (Right Offering) ประมาณ 100,000,000 บาท ซงึจะถกู
นาํไปใชต้ามวตัถปุระสงคด์งันี 
(1) ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนเพือรองรบัการขยายธุรกิจของบรษัิทฯ จาํนวนไมเ่กิน 100,000,000 บาท ภายใน 31 ธนัวาคม 2564 

และ 
(2) บรษัิทฯ จะใชเ้งินเพมิทนุสว่นทีเหลอืจากเงินทนุหมนุเวียน ตาม (1) เพือชาํระคืนเงนิกูยื้มจากสถาบนัทางการเงิน ภายใน 31 

ธนัวาคม 2564 
 

7. ประโยชนท์บีร ิษัทฯ  จะพึงได้ร ับจากการเพมิท ุนและจัดสรรหุน้สามัญเพมิทุน 

การเพมิทนุในครงันีจะชว่ยใหบ้รษัิทฯ มีเงินทนุเพมิเติม เพือรองรบัการขยายตวัทางธุรกิจในอนาคตของบรษัิทฯ และชว่ยเพมิความ
แข็งแกรง่ใหแ้ก่โครงสรา้งทางการเงนิของบรษัิทฯ โดยทาํใหอ้ตัราสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ลดลง รวมทงัชว่ยให้
บรษัิทฯ มีสภาพคลอ่งของเงินทนุหมนุเวียนสงูขนึ และลดคา่ใชจ่้ายทางการเงินของบรษัิทฯ ได ้

 
8. ประโยชนท์ผีู้ถ ือห ุน้จะพึงได้ร ับจากการเพมิท ุนและจัดสรรหุน้สามัญเพมิทุน 

ผูถื้อหุน้เดิมทีจองซือหุน้เพิมทุนตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ครงันี จะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการดาํเนินเงานของ
บรษัิทฯ ซงึจะไดร้บัเงินปันผลตามสดัสว่นการถือหุน้เมือบรษัิทฯ มีการประกาศจ่ายปันผล โดยบริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้
ต่อเมือบริษัทฯ มีกาํไรและไม่มีขาดทุนสะสมตามหลกัเกณฑที์กฎหมายกาํหนด ทงันี บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอตัราไม่นอ้ย
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กว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที
กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขนึอยูก่บัแผนการลงทุน และการ
ขยายธุรกิจของบรษัิทฯ รวมทงัความจาํเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต 
 

9. รายละเอ ียดอนืใดทจีาํเป็นสาํหร ับผู้ถ ือห ุน้เพอืใช้ในการประกอบตัดสินใจในการลงทนุ 

9.1 ผลกระทบกรณีการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพมีทุนตามสัดส่วนการถือห ุน้ (Right Offering) 
9.1.1 ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

Control Dilution = จาํนวนหุน้รองรบัทีเสนอขายครงันี / (จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบรษัิท
ซงึรวมจาํนวนหุน้ทีจะออกใหม่เพือเสนอขายใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิม (Right Offering) 
และรองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ D-W1 ตามทีคณะกรรมการบรษัิทมีมติเห็นชอบให้
เสนอตอ่ทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2562) 

  = 80,000,000 / (200,000,000 + 80,000,000) 

  = รอ้ยละ 28.57 

หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซือหุ้นเพิมทุนและแปลงสภาพใบสาํคัญแสดงสิทธิทังจาํนวน ผูถื้อหุ้นจะไม่ไดร้ับ
ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุน้และสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เนืองจากเป็นการออกและเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น อยา่งไรก็ตาม หากผูถื้อหุน้ไม่ใชส้ทิธิจองซือตามสทิธิทีตนไดร้บัทงัจาํนวน โดยทีผู้
ถือหุน้อืนทงัหมดใชสิ้ทธิตามสทิธิทีตนไดร้บัครบทงัจาํนวน จะมีผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุน้และสิทธิออกเสียง
ของผูถื้อหุน้เดิมลดลงรอ้ยละ 28.57 

 
9.1.2 ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

(1) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้บร ิษัท (Price Dilution) จากการเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่ผู้ถ ือห ุน้เดมิตาม
สัดส่วนการถือห ุน้ (Right Offering) 
Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

    = (5.01 – 4.59) / 5.01 

    = รอ้ยละ 8.34 
โดยราคาตลาดก่อนเสนอขาย เท่ากบั 5.01 บาทตอ่หุน้ เป็นราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัหุน้สามญัของบรษัิททีทาํการ
ซือขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัทีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอ
วาระตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้เพือขออนมุติัใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิมทนุพรอ้มใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในวนัที 7 ตลุาคม 
2562 และราคาตลาดหลงัเสนอขายคาํนวณจาก     

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ
บรษัิท) + (ราคาเสนอขาย RO x จาํนวนหุน้ทีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
(Right Offering) ตามทีคณะกรรมการบรษัิทมีมติเห็นชอบใหเ้สนอตอ่ที
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ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2562) / (จาํนวนหุน้ทีชาํระแลว้ + จาํนวน
หุน้ทีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ตามทีคณะกรรมการ
บรษัิทมีมติเห็นชอบใหเ้สนอตอ่ทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2562) 

    = (5.01 x 200,000,000) + (2.50 x 40,000,000) / (200,000,000 +  
     40,000,000) 

    = 4.59 บาทตอ่หุน้ 

ดงันัน ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ จะ
ไดร้บัผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution) ประมาณรอ้ยละ 8.34 

 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้บร ิษัท (Price Dilution) จากการเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่ผู้ถ ือห ุน้เดมิตาม
สัดส่วนการถือห ุน้ (Right Offering) และการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในครังนี 
Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

    = (5.01 – 4.50) / 5.01 

    = รอ้ยละ 10.02 

โดยราคาตลาดก่อนเสนอขาย เท่ากบั 5.01 บาทตอ่หุน้ เป็นราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัหุน้สามญัของบรษัิททีทาํการ
ซือขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัทีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอ
วาระตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้เพือขออนมุติัใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิมทุนพรอ้มใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในวนัที 7 ตลุาคม 
2562 และราคาตลาดหลงัเสนอขายคาํนวณจาก     

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ
บรษัิท) + (ราคาเสนอขาย RO x จาํนวนหุน้ทีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
(Right Offering) ตามทีคณะกรรมการบรษัิทมีมติเห็นชอบใหเ้สนอตอ่ที
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2562) + (ราคาใชส้ทิธิ (D-W1) x จาํนวนหุน้
รองรบัการแปลงสภาพ (D-W1)) / (จาํนวนหุน้ทีชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้ที
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ตามทีคณะกรรมการบรษัิท
มีมตเิห็นชอบใหเ้สนอตอ่ทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2562 + จาํนวน
หุน้รองรบัการแปลงสภาพ (D-W1)) 

 = (5.01 x 200,000,000) + (2.50 x 40,000,000) + (4.00 x 40,000,000)  
/ (200,000,000 + 40,000,000 + 40,000,000) 

 = 4.50 บาทตอ่หุน้ 

ดงันนั ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
D-W1 จะไดร้บัผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution) ประมาณรอ้ยละ 10.02 
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9.1.3 ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร  (EPS Dilution) 

  EPS Dilution = (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 
    = (0.032 – 0.023) / 0.032 
    = รอ้ยละ 28.57 

 

ดงันนั ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
D-W1 จะมีผลกระทบตอ่สว่นแบ่งกาํไรเท่ากบัรอ้ยละ 28.57 โดยคาํนวณกาํไรสทุธิสาํหรบังวด 12 เดือนยอ้นหลงั
ตงัแตไ่ตรมาส 4 ปี 2561 ถงึ ไตรมาส 3 ปี 2562 
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ส่วนท  ี2 
ข้อมูลเบอืงต้นของบร ิษัท เดนทลั คอรป์อเรชัน จาํกัด (มหาชน) 

1. ชือและสถานทตีังของบร ิษัทฯ 

ชือบรษัิท  : บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชือยอ่ : D 
เลขทะเบียนบรษัิทฯ : 0107559000281

ประเภทธุรกิจ : 

บรษัิทประกอบธุรกิจใหบ้รกิารทางทนัตกรรมแบบครบวงจร ในรูปแบบศนูยท์นัตกรรม
และคลนิิกทนัตกรรม โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีทงัหมด 16 สาขา แบง่เป็น
การดาํเนินการภายใตแ้บรนด ์BIDC 1 สาขา, Dental Signature 4 สาขา, Smile 
Signature 8 สาขา และ Dental Planet 3 สาขา นอกจากนี สว่นงานขายวสัดแุละ
อปุกรณท์นัตกรรม ไดเ้ปิดดาํเนินการในวนัที 1 สิงหาคม 2561 

ทนุเรยีกชาํระแลว้ : 100,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 200,000,000 หุน้ มลุคา่ทีตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท 

เว็บไซต ์ : www.dentalcorpthailand.com
ทีตงัสาํนกังานใหญ่ : เลขที 157 ชนัที 2 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 

 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งข ัน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุม่บรษัิท”) ประกอบธุรกิจใหบ้ริการทางทนัตกรรมแบบครบวงจรดว้ยเทคโนโลยีและ
วสัดอุปุกรณที์ทนัสมยั ใหบ้รกิารทางทนัตกรรมโดยแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ มีมาตรฐานการรกัษาในระดบัสงู และมุ่งเนน้การเอาใจใสต่อ่ผูเ้ขา้
รบับริการ  ในรูปแบบศนูยท์นัตกรรมและคลินิกทนัตกรรม  ภายใตแ้บรนด ์“BIDC”, “Dental Signature”, “Smile Signature” และ 
“Dental Planet”  

 ศนูยท์นัตกรรมและคลินิกทนัตกรรมของกลุ่มบริษัทประกอบดว้ยทีมทันตแพทยผ์ูเ้ชียวชาญแต่ละสาขา มีทีมงานทีไดร้บัการ
อบรมใหมี้มาตรฐานในการใหบ้ริการเป็นอยา่งดี เนน้การใหบ้รกิารทีสภุาพเป็นกนัเอง พรอ้มดว้ยเทคโนโลยีและวสัดอุปุกรณที์ปลอดภยั
และทนัสมยั กลุม่บรษัิทใหบ้ริการทางทนัตกรรมแบบทวัไป ทนัตกรรมเพือความงาม ทนัตกรรมรากฟันเทียม ทนัตกรรมประดิษฐ์ ทนัตก
รรมจดัฟัน นอกจากนียงัมีสว่นศลัยกรรมช่องปาก รกัษารากฟัน และรกัษาโรคเหงือก   

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บรษัิทมีทงัหมด 16 สาขา  เป็นศนูยท์นัตกรรมจาํนวน 2 สาขา และคลนิิกทนัตกรรมจาํนวน 14 
สาขา ดงัตอ่ไปนี 

ศนูยท์นัตกรรม 1) ศนูยท์นัตกรรม สไมล ์ซิกเนเจอร ์ รชัดาภิเษก ซ.19
2) ศนูยท์นัตกรรม บางกอก อินเตอรเ์นชนัแนล เดนทลั เซ็นเตอร ์(BIDC)  

คลนิิกทนัตกรรม 1) คลนิิกทนัตกรรม ภเูก็ต เดนทลั ซิกเนเจอร ์ 
2) คลนิิกทนัตกรรม เดนทลั ซกิเนเจอร ์สาขาสยามพารากอน 
3) คลนิิกทนัตกรรม เดนทลั ซกิเนเจอร ์ สาขาเซ็นทรลัเฟสติวลั อีสตวิ์ลล ์
4) คลนิิกทนัตกรรม สไมล ์ซิกเนเจอร ์สาขาสยามสแควร ์
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5) คลนิิกทนัตกรรม สไมล ์ซิกเนเจอร ์สาขาซีคอนสแควร*์ 
6) คลนิิกทนัตกรรม สไมล ์ซิกเนเจอร ์สาขารามอินทรา 
7) คลนิิกทนัตกรรม สไมล ์ซิกเนเจอร ์สาขาพหลโยธิน 
8) คลนิิกทนัตกรรม สไมล ์ซิกเนเจอร ์สาขาเซน็ทรลั เวสตเ์กต 
9) คลนิิกทนัตกรรม ภเูก็ต สไมล ์ซิกเนเจอร ์ 
10) คลนิิกทนัตกรรม สไมล ์ซิกเนเจอร ์สาขาเซ็นทรลัพลาซา่ปินเกลา้ 
11) คลนิิกทนัตกรรม เดนทลั ซกิเนเจอร ์สาขาเอ็มควอเทียร ์
12) คลนิิกทนัตกรรม เดนทลั แพลนเน็ต สาขาเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รงัสติ 
13) คลนิิกทนัตกรรม เดนทลั แพลนเน็ต สาขามหาวิทยาลยักรุงเทพ รงัสิต  
14) คลนิิกทนัตกรรม เดนทลั แพลนเน็ต สาขาเมเจอร ์อเวนิว รชัโยธิน 

 หมายเหต ุ: * สาขาซีคอนสแควรย์า้ยจากพืนทีเช่าเดิมเนืองจากทางศนูยก์ารคา้ขอคืนพืนทีเช่าเพือปรบัปรุงเป็นทางเขา้อาคาร
จอดรถ จงึยา้ยไปยงัพืนทีเช่าใหม่ ชนัเดิม ภายในศนูยก์ารคา้ซีคอนสแควร ์มีการปิดการใหบ้รกิารเพือปรบัปรุงตกแต่งภายใน ตงัแต ่15 - 
31 มกราคม 2560 และเปิดใหบ้รกิารในพืนทีเช่าใหม่ตงัแตว่นัที  ตงัแตว่นัที 1 กมุภาพนัธ ์2560  เป็นตน้ไป 

2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบร ิษัท 

 โครงสรา้งรายไดข้องกลุม่บรษัิท งวดปี 2559– 2561 มีรายละเอียดดงันี 

 2559 2560 2561 
 ลบ. ลบ. ลบ. ร ้อยละ ลบ. ร ้อยละ
รายไดจ้ากการบรกิาร 438.70 98.25 458.04 97.83 503.67 77.23
- ทนัตกรรมทวัไป 137.47 30.79 119.44 25.51 135.30 20.75

- ทนัตกรรมเพือความงาม 201.16 45.05 235.10 50.21 264.98 40.63
- การทาํรากฟันเทียม 99.99 22.39 103.31 22.07 103.17 15.82
- แลบ็ทนัตกรรม 0.07 0.02 0.19 0.04 0.22 0.03
รายไดจ้ากการขาย 2.64 0.59 1.59 0.34 139.52 21.39
รายไดอื้น 5.18 1.16 8.56 1.83 9.02 1.38
รวมรายได ้ 446.52 100.00 468.19 100.00 652.21 100.00
 

รายไดร้วมของกลุม่บรษัิท ประกอบดว้ย 1) รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้นทนัตกรรม โดยจาํแนกเป็นกลุม่ใหญ่ๆ ตามการรกัษา  
ก) การใหบ้รกิารดา้นทนัตกรรมทวัไป ไดแ้ก่ การตรวจสภาพช่องปากและฟัน การขดูหินปนู การอดุฟัน ถอนฟัน และการรกัษาโรคเหงือก 
เป็นตน้; ข) การใหบ้รกิารดา้นทนัตกรรมเพือความสวยงาม ไดแ้ก่ การจดัฟัน การครอบฟัน การเคลือบฟัน การฟอกสีฟัน เป็นตน้ และ ค) 
การใหบ้รกิารดา้นการรกัษาทางทนัตกรรมรากฟันเทียม, 2) รายไดจ้ากการขาย ไดแ้ก่ วสัดอุปุกรณท์นัตกรรม และสินคา้ทวัไปทีเกียวขอ้ง
กบัการดแูลสขุภาพช่องปากและฟัน เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ไหมขดัฟัน เป็นตน้ และ 3) รายไดอื้น ไดแ้ก่ รายไดค้า่เช่า ดอกเบียรบั เป็น
ตน้ 
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ลักษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

 ธุรกิจหลกัของกลุม่บรษัิทคือธรุกิจใหบ้รกิารทางดา้นทนัตกรรมแบบครบวงจร โดยแบง่ประเภทการใหบ้รกิารหรือการรกัษาเป็น
ดงันี 

1) ทนัตกรรมแบบทวัไป (Dental Diagnosis & General Dentistry) 
 หมายถงึ การตรวจสภาพช่องปากและฟัน การทาํความสะอาดและการรกัษาสภาพเหงือกและฟัน เพือใหมี้สขุอนามยัทีดี

และสามารถมีอายกุารใชง้านไดใ้นระยะยาว ประกอบไปดว้ย การตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม, การถ่ายเอ็กซเรย,์ 
การใหค้าํปรกึษาและวางแผนการรกัษา การขดูหินปนูและขดัฟัน และการอดุฟันและการเปลียนวสัดอุดุเก่า 

2) ทนัตกรรมรากฟันเทยีม (Dental Implants) 
 ไดแ้ก่ การปลกูรากฟันเทียม การปลกูรากฟันเทียมแบบทนัที และแบบเสรจ็ภายในหนงึวนั  

3) ทนัตกรรมเพอืความงาม (Cosmetic Dentistry)  
 เป็นการนาํวิธีการทางทันตกรรมต่างๆ  ในการช่วยเสริมสรา้งการพฒันาความสวยงามของฟันและรอยยิม ไดแ้ก่ การ

ฟอกสีฟัน การเคลือบผิวฟัน การครอบฟัน การทาํสะพานฟัน การตกแตง่และบรูณะฟันดว้ยวสัดเุรซินสีเหมือนฟัน 

4) การร ักษารากฟัน (Endodontic Dentistry) 
 การรกัษารากฟัน โดยใชก้ลอ้งไมโครสโคปทีสามารถขยายไดถึ้ง 5 เท่าทาํใหเ้พิมศกัยภาพการมองเห็นอย่างชดัเจน เห็น

ความลกึและช่องแคบของรากฟันไดดี้ขึนทาํใหก้ารรกัษารากฟันมีประสิทธิภาพสงูสดุ และปลอดภัย ช่วยในการรกัษา
รากฟัน 

5) ศัลยกรรมช่องปาก (Oral Surgery) 
 เป็นวิธีการรกัษาทางทนัตกรรมทีเกียวขอ้งกบัการผ่าตดั ไดแ้ก่ การผา่ฟันคดุ การถอนฟัน การผ่าตดัเพือปลกูถ่ายกระดกู 

การผา่ตดัเพือฝังรากฟันเทียมไททาเนียม และการผา่ตดัเหงือกก่อนเขา้รบัการรกัษาทางทนัตกรรมประดิษฐ ์เป็นตน้ 

6) การร ักษาโรคเหงอืก (Periodontic Dentistry) 
 รกัษาโดยปรทินัตแพทย ์ทีจะมุ่งเนน้การรกัษาโรคปรทินัตห์รอืโรคเหงือก เช่น เหงือกอกัเสบ โรคเยือหุม้ฟันอกัเสบ รวมถึง

การทาํศลัยกรรมเหงือกและการปลกูถ่ายเหงือก เป็นตน้ 

7) ทนัตกรรมประดิษฐ ์(Prosthodontic Dentistry) 
 เป็นศาสตรแ์ขนงหนึงทีช่วยทดแทนฟันทีสญูเสียไปและแกไ้ขปัญหาฟันทีเปราะบางหรือแตกหัก ไดแ้ก่ การทาํครอบฟัน 

การทาํสะพานฟัน และการทาํฟันปลอมแบบถอดได ้ 

8) ทนัตกรรมจดัฟัน (Orthodontic Dentistry) 
 เป็นการจดัการเรียงตวัของฟันทีเรียงอย่างไม่เป็นระเบียบ เช่น ฟันเก ภาวะสบลกึหรือการสบฟันหนา้ไม่สนิท ขากรรไกร

ยืน หรือมีช่องว่างระหว่างฟัน เป็นตน้ การดัดฟันมีแบบโลหะธรรมดา, แบบสีเหมือนฟัน, แบบถอดออกไดไ้ม่เห็น
เครืองมือ, แบบไม่เห็นเครอืงมือ และเครอืงมือคงสภาพฟัน 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บรษัิทใหบ้รกิารดา้นทนัตกรรมผา่นสาขาทงัหมด 16 สาขา โดยมีรายละเอียดดงันี 

 สาขา โดย ปีทเีปิด
ใหบ้ร ิการ

จาํนวนหอ้งทนัตกรรม 
ทเีปิดใหบ้ร ิการ  (หอ้ง)

จาํนวนทนัตแพทย ์2/ 
(คน) 

1 คลนิิกทนัตกรรมสไมลซ์ิกเนเจอร ์ 
สาขาพหลโยธิน 

บรษัิทฯ 25481/ 4 15 

2 ศนูยท์นัตกรรม BIDC BIDC 2549 21 56 
3 คลนิิกทนัตกรรมสไมลซ์ิกเนเจอร ์ 

สาขาสยามสแควร ์
บรษัิทฯ 25491/ 6 26 

4 ศู น ย์ ทั น ต ก ร ร ม ส ไ ม ล์ ซิ ก เ น เ จ อ ร์
รชัดาภิเษก 

บรษัิทฯ 2556 5 15 

5 คลนิิกทนัตกรรมสไมลซ์ิกเนเจอร ์ 
สาขารามอินทรา 

บรษัิทฯ 2556 3 18 

6 คลนิิกทนัตกรรมสไมลซ์ิกเนเจอร ์ 
สาขาซีคอนสแควร ์ศรีนครนิทร ์

บรษัิทฯ 2557 3 18 

7 คลนิิกทนัตกรรม ภเูก็ต เดนทลัซกิเนเจอร ์ บรษัิทฯ 2557 8 12 
8 คลนิิกทนัตกรรมเดนทลัซิกเนเจอร ์ 

สาขาสยามพารากอน 
บรษัิทฯ 2557 5 20 

9 คลนิิกทนัตกรรมสไมลซ์ิกเนเจอร ์ 
สาขาเซ็นทรลัเวสตเ์กต 

บรษัิทฯ 2558 3 15 

10 คลนิิกทนัตกรรม ภเูก็ต สไมลซ์ิกเนเจอร ์ บรษัิทฯ 2558 4 8 
11 คลนิิกทนัตกรรมเดนทลัซิกเนเจอร ์ 

สาขาเซ็นทรลัเฟสติวลัอีสตว์ิลล ์
บรษัิทฯ 2558 3 24 

12 คลนิิกทนัตกรรมสไมลซ์ิกเนเจอร ์ 
สาขาเซ็นทรลัปินเกลา้ 

บรษัิทฯ 2559 2 16 

13 คลนิิกทนัตกรรมเดนทลัซิกเนเจอร ์ 
สาขาเอ็มควอเทียร ์

บรษัิทฯ 2560 4 24 

14 คลนิิกทนัตกรรมเดนทลัแพลนเน็ต  
สาขาเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รงัสติ 

บรษัิทฯ 2561 5 18 

15 คลนิิกทนัตกรรมเดนทลัแพลนเน็ต  
สาขามหาวิทยาลยักรุงเทพ รงัสติ 

บรษัิทฯ 2561 1 6 

16 คลนิิกทนัตกรรมเดนทลัแพลนเน็ต  
สาขาเมเจอร ์อเวนิว รชัโยธิน 

บรษัิทฯ 2561 3 11 

หมายเหต ุ: 1/ เปิดใหบ้รกิารภายใตก้ารบรหิารงานของ BIDC มากอ่นและเปลยีนมาอยูภ่ายใตก้ารบรหิารงานของบรษัิทฯ ในปี 2555 
                               2/ จาํนวนทนัตแพทยร์วมทงัหมดของกลุ่มบริษัทจะไม่เท่ากับจาํนวนทันตแพทยแ์ต่ละสาขารวมกนั เนืองจากมีทันตแพทยบ์างส่วน    
                    ทีทาํการรกัษามากกวา่หนงึสาขา 
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  กลุ่มบริษัทแบ่งศูนยท์ันตกรรมและคลินิกทันตกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ซึงใชแ้บรนดที์ต่างกัน โดยมีเกณฑใ์นการจัดกลุ่ม
ดงัตอ่ไปนี 

แบรนด  ์ บริการ  กลุ่มลูกค้า อ ัตราค่าบร ิการ สถานท  ี
BIDC 
 

- ให้บ ริ กา ร ทีค รบวงจร 
พ ร้ อ ม ทั น ต แ พ ท ย์
ผูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

- วสัด,ุ อปุกรณท์นัสมยั
คณุภาพดี 

- เทียบเท่าศนูยท์นัตกรรม
ของโรงพยาบาลชนันาํ 

- ไดม้าตรฐาน JCI จาก 
สหรฐัอเมรกิา 

- กลุ่มรายได้ระดับ 
สงู 

- ลกูคา้ตา่งประเทศ 

- เทียบเท่าศูนยท์ันตกรรม
ของโรงพยาบาลชนันาํ 

- เป็นอาคารขนาด
ใ ห ญ่ มี ส ถ า น ที
เฉพาะของตนเอง 

Dental Signature 
 

- ให้บ ริ กา ร ทีค รบวงจร
พ ร้ อ ม ทั น ต แ พ ท ย์
ผูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

- วสัด ุอปุกรณท์นัสมยั
คณุภาพดี 

- การใหบ้รกิารในคณุภาพ
เดียวกบั BIDC 

- กลุ่มรายได้ระดับ 
ปานกลางถงึสงู 

 

- ใกลเ้คียงศูนยท์ันตกรรม
ของโรงพยาบาลชนันาํ 

- ตั ง ใ นห้า งสร รพ 
สินคา้ชนันาํ 

- อ า ค า ร ที อ ยู่ ใ น
ทาํเลทีมีศกัยภาพ 

Smile Signature ศนูยท์นัตกรรม 
- ให้บ ริ กา ร ทีค รบวงจร 
พ ร้ อ ม ทั น ต แ พ ท ย์
ผูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง 

- วสัด ุอปุกรณท์นัสมยั
คณุภาพดี 

- ไดใ้บรบัรองคณุภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 
9001:2008  

- กลุ่มรายได้ระดับ 
ปานกลางถงึสงู 

 

- อยู่ในระดับใกลเ้คียงกับ
ศนูยท์นัตกรรมทวัไป 

- เป็นอาคารสถานที
เฉพาะของตนเอง 

- เดินทางไดส้ะดวก
ใกล้ระบบขนส่ง
สาธารณะ 

 คลนิิกทนัตกรรม 
- ให้บริการดา้นทันตกรรม
ครบวงจรโดยทันตแพทย์
ผูเ้ชียวชาญ 

- วัสดุ  อุปกรณ์ทันสมัย
คณุภาพดี 

- กลุ่มรายได้ระดับ 
ปานกลาง 

 

- อยู่ในระดบัสงูกว่าคลินิก
ทนัตกรรมทวัไป 

- ตั ง ใ นห้า งสร รพ 
สินคา้ 

- อ า ค า ร ที อ ยู่ ใ น
ทาํเลทีมีศักยภาพ
ย่านชมุชน 
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แบรนด  ์ บริการ  กลุ่มลูกค้า อ ัตราค่าบร ิการ สถานท  ี
Dental Planet คลนิิกทนัตกรรม 

- ให้บริการดา้นทันตกรรม
ครบวงจรโดยทันตแพทย์
ผูเ้ชียวชาญ 

- วัสดุ  อุปกรณ์ทันสมัย
คณุภาพดี 

- กลุ่มรายได้ระดับ
ปานกลาง 

 

- อยู่ในระดับใกลเ้คียงกับ
คลนิิกทนัตกรรมทวัไป 

- ตั ง ใ น คอมมู นิ ตี
มอลล ์

- อ า ค า ร ที อ ยู่ ใ น
ทาํเลทีมีศักยภาพ
ย่านชมุชน 

2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

กลยุทธก์ารแข่งข ัน 

 บรษัิทฯ มีกลยทุธก์ารแขง่ขนัในการใหบ้รกิารทางทนัตกรรม โดยเนน้คณุภาพในการใหบ้รกิารเป็นหลกั ไดแ้ก ่

1) การใหบ้ริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้น กลุ่มบริษัทจะคัดเลือกเฉพาะทันตแพทยที์มีความ
เชียวชาญและมีประสบการณใ์นการใหบ้ริการแต่ละดา้น เพือใหม้ันใจไดว้่าจะสามารถใหบ้ริการแก่ผูเ้ขา้รบับริการได้
อย่างถกูตอ้ง ปลอดภยั และเป็นทีพึงพอใจต่อผูเ้ขา้รบับริการ  ทีมทันตแพทยแ์ละทนัตแพทยเ์ฉพาะทางของกลุ่มบริษัท
ตา่งสาํเรจ็การศกึษาจากมหาวิทยาลยัชนันาํทงัในประเทศและตา่งประเทศ 

2) เนน้การใหบ้ริการทางทนัตกรรมแบบครบวงจร คือ สามารถใหบ้รกิารทางทันตกรรมไดอ้ยา่งครบถว้นตามความตอ้งการ
ของผูเ้ขา้รบับริการ และเลือกใชเ้ทคโนโลยีในการใหบ้ริการทีมีความทันสมัยเป็นทียอมรบัในระดบัสากลและยังอยู่ใน
ระดบัราคาทีเหมาะสม  

3) เลอืกใชว้สัดอุปุกรณที์มีความปลอดภยั และทนัสมยั เพือเพิมประสทิธิภาพ ความสะดวกและความรวดเรว็ใหก้บัทีมทนัต
แพทยผ์ูเ้ชียวชาญในการรกัษา และใหค้วามสาํคญัในการควบคมุคณุภาพ โดยเฉพาะดา้นการทาํความสะอาดและฆ่า
เชือเครืองมือทนัตกรรมทกุชิน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีกาํหนด  

4) เนน้การใหบ้รกิารดา้นทนัตกรรมเท่ากบัระดบัสากล โดยดไูดจ้ากการทีบรษัิทในกลุม่ไดร้บัรางวลัหรือใบรบัรองตา่งๆ อาทิ
เช่น  

- ในปี 2553 BIDC ไดร้บัรางวลั Outstanding Quality, Customer Focus & Branding จาก Bai Po Business 
Awards 2010 โดยสถาบนัศศินทร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ซึงเป็นรางวลัทีใหค้วามสาํคญัในดา้นการบริหาร
จดัการดา้นบรกิารทีสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ และในปีเดียวกนั ยงัไดร้บัรางวลั Thailand Prime Minister’s 
Export Award 2010 
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- ปี 2555 ศูนย์ทันตกรรม  BIDC ได้ใบรับรองการบริหารจัดการด้านการให้บริการทางทันตกรรมจาก Joint 

Commission International หรือ JCI Accreditation ซงึเป็นไปตามมาตรฐานระดบัสากลทางดา้นการใหบ้รกิาร
ดา้นการดแูลสขุภาพและการบรหิารองคก์รของประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยศนูยท์นัตกรรม BIDC เป็นศนูยท์นัตกรรม
แห่งแรกของประเทศไทยทีไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน JCI และเป็นแห่งทีสองในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(รอง
จากสิงคโปร)์ ทงันี การรบัรองมาตรฐาน JCI จะมีระยะเวลา 3 ปี ซงึจะตอ้งไดร้บัการ Re-accredit ทกุ 3 ปี ซงึศนูย์
ทนัตกรรม BIDC ผา่นการ Re-accredit เมือเดือนพฤศจิกายน 2558 และ เดือนธนัวาคม 2561 ตามลาํดบั 

การรบัรองตามมาตรฐาน JCI ครอบคลมุถึงการบรหิารจดัการองคก์ร ทิศทางและภาวะผูน้าํ ระบบโครงสรา้งความ
ปลอดภยัทางกายภาพ ระบบการรองรบัภาวะฉกุเฉิน ระบบการปอ้งกนัและควบคมุการตดิเชือ ระบบการสือสารและ
สารสนเทศ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบคุณภาพและความปลอดภัยผูป่้วย รวมถึงการพัฒนาและ
ปรบัปรุงคณุภาพการดแูลรกัษาตงัแตผู่ป่้วยเขา้มาในสถานพยาบาลจนกระทงัออกจากสถานพยาบาล  

มาตรฐาน JCI จงึเป็นทียอมรบัและรูจ้กัดีในกลุม่ชาวตา่งชาติ โดยเฉพาะชาวยโุรปและอเมริกา มาตรฐาน JCI สรา้ง
ความน่าเชือถือและความเชือมันใหแ้ก่คนไขที้มาเขา้รบัการรกัษา ศูนยท์ันตกรรม BIDC จึงไดร้บัความสนใจจาก
คนไขต้า่งชาติในการเขา้มารบัการรกัษาอยา่งตอ่เนือง  

 

- ปี 2557 ศนูยท์นัตกรรมสไมลซ์ิกเนเจอร ์รชัดาภิเษก และศนูยท์นัตกรรม BIDC ไดใ้บรบัรองคณุภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 ดา้นการใหบ้รกิารทางทนัตกรรม 
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- ศนูยท์นัตกรรม สไมล ์ซิกเนเจอร ์ไดร้บัรางวลั Prime Minister’s Export  Award 2015 จากนายกรฐัมนตรี พลเอก 
ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ในฐานะผูใ้หบ้รกิารยอดเยียม  

 

นอกจากนี บริษัทฯ และ BIDC ยงัไดร้บัรางวลัมากมายทงัจากบริษัทคู่คา้ทีสาํคญัและจากผูบ้ริโภค แสดงถึงการ
บรกิารทีไดม้าตรฐานสากลและเป็นทียอมรบัอยา่งกวา้งขวาง อาทิเช่น 

- Top Associate Partner Award จาก บรษัิท Straumann ซงึเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายรากฟันเทียมรายใหญ่ของโลก 
และเป็นผูน้าํในดา้นนวตักรรมรากฟันเทียม มีสาํนกังานใหญ่อยูส่วิตเซอรแ์ลนด;์  

- Global Patients’ Choice Winner โดย Smile Signature ได ้Ranked Top 3 for Dental Choice in Thailand; 

- รางวลั Thailand Trust Mark โดยกรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ; 

- DBD Award โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เป็นตน้ 

จากการทีศูนยท์ันตกรรมของกลุ่มบริษัทไดใ้บรบัรองคุณภาพขา้งตน้ ทาํใหผู้เ้ขา้รบับริการทังทีเป็นชาวไทยและชาว
ตา่งประเทศจะมีความไวใ้จและเชือถือทีจะเขา้รบับรกิารจากศนูยท์นัตกรรมของกลุม่บรษัิท และใหค้วามเชือมนัต่อคลินิก
ทนัตกรรมอืนๆ ในเครอืดว้ย เนืองจากมีความเชือมนัวา่จะไดร้บัการบรกิารทางทนัตกรรมทีมีมาตรฐานเดียวกนั 

5) พฒันาการดแูลเอาใจใส่และใหค้วามสะดวกสบายและรวดเร็วแก่ผูเ้ขา้รบับริการ คดัเลือกทีมงานทีผ่านการอบรมและ
ความรูด้า้นทนัตกรรมมาอยา่งดีในการใหบ้ริการ เพือความพงึพอใจและประทบัใจต่อผูเ้ขา้รบับรกิาร ทีจะแนะนาํคนรูจ้กั
มาใชบ้รกิารของศนูยท์นัตกรรมและคลินิกทนัตกรรมของกลุม่บรษัิทตอ่ไป 



 

27 
 

สิงทีสง่มาดว้ย 1 
หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุของบริษัทฯ 

กลุ่มบริษัทเนน้ความพึงพอใจของลูกคา้ทีมาใชบ้ริการเป็นปัจจัยทีสาํคญั จึงมีการส่ง Email ถึงผูเ้ขา้รบับริการเพือ
ขอบคณุทีมาใชบ้รกิาร และมีการใหผู้เ้ขา้รบับรกิารกรอกแบบสอบถามหลงัการรบับรกิาร เพือนาํขอ้มลูจากแบบสอบถาม
ตา่งๆ มาพฒันาและปรบัปรุงคณุภาพการใหบ้รกิารต่อไป  

6) มีแผนและแนวทางในการสรา้งแบรนดท์งั BIDC, Dental Signature และ Smile Signature ใหเ้ป็นทีรูจ้ักและเป็นที
ยอมรบัโดยทวัไป โดยเพิมช่องทางในการโฆษณาทีเป็น Social Network เพิมขนึ เช่น Facebook, Website ของบรษัิทฯ 
เป็นตน้ รวมถงึสรา้งความจงรกัภกัดีตอ่แบรนดข์องกลุม่บรษัิท (Brand Loyalty)   

เขา้รว่มงาน Event ตา่งๆ ทีหน่วยงานภาครฐั (เช่น กระทรวงพาณิชย,์ กระทรวงการท่องเทียว เป็นตน้) จดัขนึในต่างประเทศ เพือเป็นการ
สนบัสนุนนโยบายการเป็นศนูยก์ลางการใหบ้ริการทางการแพทยห์รือ Medical Hub ของเอเชีย และนโยบายดา้นการท่องเทียวเชิง
สขุภาพ ซงึกลุม่บรษัิทจะมีการออกบธูแนะนาํบรกิารทางทันตกรรมทีมีมาตรฐานระดบัสากลของศนูยท์นัตกรรมของกลุม่บริษัทใหเ้ป็นที
รูจ้กัของชาวตา่งชาติ ซงึเป็นอีกหนึงช่องทางทีสามารถขยายกลุม่ผูเ้ขา้รบับรกิารได ้

ภาวะการแข่งข ัน  

 สถานพยาบาลทีใหบ้ริการดา้นทันตกรรมทีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท จะเป็นสถานพยาบาลประเภททีไม่รบั
ผูป่้วยไวค้า้งคืน ซงึไดแ้ก่ คลินิกทนัตกรรม, ศนูยท์นัตกรรม และศนูยท์นัตกรรมของโรงพยาบาล ซงึคลินิกทนัตกรรม และศนูยท์นัตกรรม 
มีคณุสมบตัทีิแตกตา่งกนัดงันี 

คลินิกทันตกรรม  หมายถึง  คลินิกทีจัดให้มีการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ซึงดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทนัตกรรมจาํนวน 1 คน และตอ้งจดัใหมี้หน่วยทาํฟัน เครืองมือและอปุกรณท์างทนัตกรรมขนัพืนฐานครบถว้น  

ศูนย์ทันตกรรม  หมายถึง  คลินิกทีจัดให้มีการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ซึงดําเ นินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทนัตกรรมจาํนวน 3 คน และมีตารางเวลาปฏิบตังิานทีแน่นอน และมีทนัตแพทยอ์ยา่งนอ้ย 3 คนอยูป่ฏิบตัิงานตลอดเวลาทีเปิดทาํการ มี
หอ้งทันตกรรมอยา่งนอ้ย 3 หอ้ง มีเครืองเอ็กซเรยท์างทันตกรรมอย่างนอ้ย 1 เครือง และมีเครืองมืออุปกรณท์างทนัตกรรมสาํหรบัการ
รกัษาทีครบถว้น 

ศนูยท์นัตกรรมและคลินิกทนัตกรรมของกลุม่บรษัิทถือเป็นกลุม่คลนิิกใหบ้รกิารดา้นทนัตกรรมอยา่งครบวงจร และมีศกัยภาพ
ใหบ้ริการเทียบเท่าระดบัสากล โดยศนูยท์ันตกรรม และ/หรือ คลินิกทันตกรรมเอกชนทีถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงทีสาํคญัของกลุ่มบริษัท 
ประกอบดว้ย 1) ศนูยท์นัตกรรมหรือคลินิกทนัตกรรมของบริษัท แอลดีซี เด็นทลั จาํกดั (มหาชน); 2) ศนูยท์นัตกรรม “โรงพยาบาลฟัน” 
สขุมุวิท 49; 3) บางกอกสไมลเ์ด็นทลักรุ๊ป และ 4) ศนูยท์นัตกรรมของโรงพยาบาลเอกชน เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบาํรุง
ราษฎร ์เป็นตน้ โดยคูแ่ขง่ดงักลา่วถือเป็นศนูยท์นัตกรรมทีมีความพรอ้มในการใหบ้รกิารทางทนัตกรรมในระดบัสงู และมีกลุม่ลกูคา้ทีเขา้
รบับรกิารใกลเ้คียงกบัของกลุม่บรษัิท ซึงเป็นกลุ่มลกูคา้ในระดบัทีมีรายไดป้านกลางคอ่นขา้งสงูถึงกลุม่ลกูคา้ในระดบัทีมีรายไดส้งู เป็น
กลุม่ทีไม่คาํนึงถึงอตัราค่าบรกิารมากนกั แต่มีความคาดหวงัจากการบริการคอ่นขา้งสงูเพือใหเ้กิดความพงึพอใจสงูสดุ อย่างไรก็ดี จาก
ขอ้มลูกรมพฒันาธรุกิจการคา้ พบวา่บรษัิททีประกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นทนัตกรรมทีมีรายไดร้วมสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ในปี 2561 ไดแ้ก ่
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รายชือ รายได้รวม (ล้าน
บาท) 

1. กลุม่บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชนั 643.19
2. บริ ษั ท  แอล ดี ซี  เ ด็ นทั ล  จํา กั ด

(มหาชน)
484.85

3. บรษัิท โรงพยาบาลฟัน 2002 จาํกดั 196.14
4. บรษัิท แพทยจ์ดัฟัน จาํกดั 187.55
5. บรษัิท อารเ์อสย ูเฮลท ์แคร ์จาํกดั 95.20

นอกจากนี การดาํเนินงานของแตล่ะสาขาของกลุม่บรษัิทอาจประสบภาวะการแข่งขนักบัคลินิกทนัตกรรมอืนทีอยู่ในทาํเลทีตงั
ใกลเ้คียงกนั อย่างไรก็ตาม เนืองจากการใหบ้รกิารของศนูยท์นัตกรรมและคลนิิกทันตกรรมของกลุม่บรษัิทจะเนน้การใหบ้ริการโดยทนัต
แพทยที์มีความเชียวชาญ มีคณุภาพและมาตรฐานการใหบ้รกิารระดบัสงู มีเครอืงมืออปุกรณที์ทนัสมยั และใชว้สัดทีุปลอดภยัในระดบัสงู 
จงึอาจกลา่วไดว้า่คลนิิกทนัตกรรมทวัไปเป็นคูแ่ขง่ในทางออ้มเท่านนั 

ผูป้ระกอบการคลินิกทนัตกรรมใหค้วามสาํคญัเรืองทาํเลทีตงัคลินิกและคาํนึงถึงความสะดวกในการเขา้ถึงสถานบรกิารของผู้
เขา้รบับริการมากขึน โดยการเขา้ไปตังคลินิกทันตกรรมตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ มากขึน  หรือสาํหรบัผูป้ระกอบการทีมีเงินทุนสูงก็
อาจจะเลือกทาํเลทีตงัทีมีศกัยภาพ สรา้งเป็นอาคารแบบ stand alone เพือใหมี้พืนทีใหบ้รกิารมากขนึ มีหอ้งทนัตกรรมมากขนึ มีทีจอด
รถเพืออาํนวยความสะดวกต่อผูม้าใชบ้ริการ เป็นตน้  นอกจากนีผูป้ระกอบหลายรายเริมเร่งหากลยทุธเ์พือสรา้งแรงจูงใจสาํหรบัการ
ใหบ้ริการผสมผสานไปกบัการนาํเทคโนโลยีทนัสมยัของเครืองมืออปุกรณม์าใช ้ในขณะเดียวกันก็มีการออกมาสรา้งแบรนดใ์หมี้ความ
น่าสนใจและเขา้ถงึผูร้บับรกิารใหม้ากขนึ 

กลุ่มบริษัทไม่เนน้การแข่งขนัในดา้นราคากับผูป้ระกอบการรายอืนๆ แต่จะเนน้การพัฒนาการใหบ้ริการและการรกัษาทีมี
คณุภาพเพือความพงึพอใจของผูม้าใชบ้รกิารเป็นหลกั จะใชก้ารตงัราคาตามคณุภาพและคณุค่าทีลกูคา้ยอมรบัในบรกิาร เพือใหค้ณุค่า
ตอ่ลกูคา้มากทีสดุ 

กลุม่บรษัิทใชก้ลยทุธก์ารบรกิารทางทนัตกรรมเพือสรา้งความแตกตา่งกบัคูแ่ขง่ โดยกาํหนดกลุม่ลกูคา้กบังานบรกิาร เช่น กลุม่
ลกูคา้ทีทาํงานสายการบิน กลุม่นีจะเนน้รอยยิมและฟันทีสวย เรียงตวัและขาว งานบรกิารทีตรงกบักลุม่นี ไดแ้ก่ จดัฟันแบบใส, การทาํวี
เนียร ์และการฟอกสีฟันใหข้าว; กลุม่ลกูคา้ทีเป็นนกัเรียนนกัศกึษา กลุม่นีจะเนน้เรืองแฟชนั ความน่ารกั การดแูลสขุภาพฟันใหแ้ข็งแรง 
งานบริการทีตรงกบักลุ่มนี ไดแ้ก่ งานทันตกรรมจัดฟัน, การทาํวีเนียร,์ การฟอกสีฟัน และทันตกรรมทัวไป และกลุ่มลกูคา้ประเภท 
Entertainment กลุม่นีจะเนน้เรอืงความสวยงามของฟัน รอยยิม ความสะอาดของช่องปาก งานบรกิารทีตรงกบักลุม่นี ไดแ้ก่ จดัฟันแบบ
ใส, งานครอบฟันและวีเนียร,์ การฟอกสีฟันใหข้าว, รากฟันเทียม และทนัตกรรมทวัไป เป็นตน้ 

นอกจากนีบรษัิทฯ มีการทาํวิจยัตลาดและพฤตกิรรมของผูม้าใชบ้รกิาร ซงึช่วยในเรอืงของการวดัผลและประเมินความตอ้งการ
ของผูม้าใชบ้รกิารโดยการใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจของผูม้าใชบ้รกิาร หรือใหเ้สนอแนะผา่น Website และ Social network ตา่งๆ 
พรอ้มกบัมีการสอบถามขอ้มลูผา่นพนกังานเคานเ์ตอรซ์งึถือวา่ใกลชิ้ดกบัลกูคา้ เพือใหท้ราบถงึระดบัความพงึพอใจในการบริการ และนาํ
ขอ้มลูทีไดม้าพฒันาและปรบัปรุงคณุภาพการใหบ้รกิารเพือตอบสนองความตอ้งการของผูม้าใชบ้รกิารตอ่ไป 
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบร ิการ  

1) บุคลากรทางการแพทย  ์

กลุม่บรษัิทจดัหาทนัตแพทยผ์ูมี้ความเชียวชาญดา้นทนัตกรรมทกุสาขา รวมถึงผูช้่วยทนัตแพทยผ่์านการรบัสมคัร โดยประกาศ
ทางสือตา่งๆ เช่น โพสตใ์น Website ทีเป็นทีรูก้นัวา่เป็น website ทีกลุม่ทนัตแพทยจ์ะเขา้ไปดขูอ้มลูและมีการฝากขอ้มลูของแต่ละคนไว ้
ซงึเป็นช่องทางทีใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในวงการทนัตกรรม นอกจากนีวิธีการสรรหาทนัตแพทยที์ไดผ้ลดีมาก คือ จากการแนะนาํโดยทนัต
แพทยที์ประจาํกบักลุม่บรษัิท หรอืจากการแนะนาํโดยอาจารยป์ระจาํคณะทนัตแพทยข์องมหาวิทยาลยัต่างๆ  ปัจจบุนักลุม่บรษัิท มีทนัต
แพทยร์วมประมาณ 150 คนและมีผูช้่วยทันตแพทยร์วม 81 คน ซึงสามารถใหบ้ริการแก่ผูเ้ขา้รบับริการไดอ้ย่างเพียงพอ ไม่เคยประสบ
ปัญหาขาดแคลนทนัตแพทยแ์ตอ่ยา่งใดตงัแตเ่ปิดดาํเนินการมา 

เกณฑค์ณุสมบตัิหลกัของทนัตแพทยที์กลุ่มบริษัทใชใ้นการสรรหา ไดแ้ก่ เป็นทนัตแพทยที์จบการศกึษาจากคณะทนัตแพทย์
ศาสตร ์จากมหาวิทยาลยัทงัไทยและต่างประเทศทีรฐับาลรบัรองวิทยฐานะ, มีประสบการณป์ระมาณ 3 - 5 ปี, มีความเชียวชาญในการ
รกัษา และตอ้งไดร้บัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนัตกรรมจากทันตแพทยสภา หรือถา้เป็นทันตแพทยที์จบการศึกษาจากต่างประเทศ 
จะตอ้งมีใบรบัรองเป็นทางการจากสถาบนัทีจบการศกึษา หรือทางบริษัทฯ จะส่งหนังสือไปสอบถามขอ้มลูการศกึษา, การทาํงานจาก
สถาบนัการศกึษาและสถานทีทาํงานทีอา้งถึงในต่างประเทศดว้ย ส่วนเกณฑค์ณุสมบตัิของผูช่้วยทันตแพทย ์ไดแ้ก่ วฒิุการศกึษาขนัตาํ
ระดบัมธัยมปีที 6, เคยผา่นการศกึษาจากโรงเรียนการบรบิาลดา้นทนัตกรรม โดยจะเนน้จากโรงเรียนของภาครฐัก่อน ซึงจะมีความรูแ้ละ
ประสบการณม์ากกวา่ เนืองจากใชเ้วลาในการเรยีน 1 ปี  

เนืองจากปัจจุบันมีภาวะขาดแคลนทันตแพทย ์ซึงคู่แข่งในธุรกิจหลายรายทีมีการขยายสาขาอย่างต่อเนือง ประกอบกับ
ภาวะการแขง่ขนัในธุรกิจมีความรุนแรงมากขนึ จงึมีความตอ้งการทนัตแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทางมากขึน การรกัษาบุคลากรทางการ
แพทย ์โดยเฉพาะทนัตแพทยเ์ป็นสิงสาํคญัสาํหรบัการทาํธุรกิจบรกิารทางทนัตกรรม ดงันนักลุม่บริษัทจึงมีแผนกแพทยที์มีหนา้ทีในการ
สรา้งความสมัพันธอ์ันดีกบัทันตแพทย,์ บริหารจัดการใหท้ันตแพทยไ์ดร้บัความสะดวกสบายในการทาํงาน, บริหารเวลาและจัด
ตารางเวลาผูเ้ขา้รบับรกิารใหท้นัตแพทยแ์ตล่ะคนใหมี้ประสิทธิภาพสงูสดุ รวมถึงการบรหิารจดัการใหท้นัตแพทยท์าํงานร่วมกนัไดอ้ย่าง
ราบรืน เพือใหก้ารรักษาทีมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนียังมีการประเมินคุณภาพงานของทันตแพทยแ์ต่ละคนดว้ย เพือกาํหนด
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนที์เหมาะสมใหก้ับทันตแพทย ์รวมทังสรา้งบรรยากาศในการทาํงานใหเ้กิดความสมัพันธอ์นัดีระหว่าง
บคุลากรของทงัองคก์ร ทงันีทีผา่นมากลุม่บรษัิทยงัไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนทนัตแพทยแ์ตอ่ยา่งใด 

2) เคร ืองมือและอุปกรณท์างการแพทย  ์

เครืองมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรมบางส่วนจะเกียวเนืองกับเทคโนโลยีเฉพาะทาง ซึงผู้ผลิตส่วนใหญ่จะเป็นบริษัท
ตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ จะมีการสงัซือผา่นตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ ซงึในการสงัซือเครืองมือและอปุกรณต์า่งๆ บรษัิทฯ จะ
มีการทาํสญัญาซือขายกับทางบริษัทตัวแทนจาํหน่ายซึงมีการกาํหนดราคาทีแน่นอนในสกุลเงินบาทไทย และมีขอ้กาํหนดของการ
ให้บริการหลังการขายอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีขอ้ผูกพันในการซือเครืองมือและอุปกรณท์างทันตกรรมกับตัวแทน
จาํหน่ายหรือผูผ้ลติรายใดรายหนึงแตอ่ย่างใด นอกจากนีกลุม่บรษัิทยงัมีแผนกช่างทีสามารถดแูลการซอ่มบาํรุงการใชง้านเครืองมือและ
อปุกรณต์า่งๆ ในเบืองตน้ ซงึจะแวะไปตรวจการใชง้านเครอืงมือและอปุกรณแ์ตล่ะสาขาเป็นประจาํทกุสปัดาห ์
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ในการจดัหาเครืองมือและอปุกรณท์างทนัตกรรม ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ และทนัตแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะทางจะเป็นผูก้าํหนด
คณุสมบตัิของเครืองมือและอปุกรณต์่างๆ แลว้แผนกจดัซือจะเป็นผูห้ารายละเอียดผูผ้ลติหรือตวัแทนจาํหน่ายของผูผ้ลิตทีผลิตเครืองมือ
และอปุกรณน์นั พรอ้มกบัขอ้มลูราคาและเงือนไขอืนประกอบ และจดัซือเครืองมืออปุกรณด์งักลา่ว โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิทีตรงกบั
ความตอ้งการ ช่วยใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูสดุ ราคาทีเหมาะสม  และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่กลุม่บรษัิท 

3) แล็บทนัตกรรม

แลบ็ทนัตกรรมเป็นหน่วยงานทีสนบัสนนุดา้นคณุภาพต่อการใหบ้รกิารทางทนัตกรรม โดยเฉพาะสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์ เช่น
ฟันเทียม สะพานฟัน ครอบฟัน เป็นตน้  กลุม่บรษัิทจะคดัเลือกแลบ็ทนัตกรรมทีมีความเชียวชาญ เป็นทียอมรบัและเชือถือในวงการทนั
ตกรรม และมีมาตรฐานระดบัสงู โดยทีผ่านมากลุ่มบริษัทจะใชบ้ริการแล็บทนัตกรรมมากกว่า 20 ราย โดยจะกระจายคาํสงัซือแบบไม่
กระจกุตวักบัรายใดรายหนึง แต่หากรายใดสามารถผลิตงานคณุภาพทีดีถกูตอ้งตามคณุสมบตัิทีตอ้งการ และใหร้าคาและเงือนไขอืนๆ ที
ดีกวา่รายอืน ก็จะสง่คาํสงัซือใหร้ายดงักลา่วมากกวา่ กลุม่บรษัิทไม่มีขอ้ผกูพนัใดๆ กบัแลบ็ทนัตกรรมรายใดรายหนงึโดยเฉพาะ  

ปัจจบุนั DVT บริษัทย่อยของบรษัิทฯ ใหบ้รกิารแล็บทนัตกรรม โดยในเบืองตน้มีแล็บทนัตกรรมอยูที่จงัหวดัภูเก็ต ทีใหบ้รกิาร
กบัคลินิกของกลุม่บรษัิทสาขาภเูก็ต และแล็บทนัตกรรมทีศนูยท์นัตกรรม BIDC เพือใหบ้ริการดา้นแล็บทนัตกรรมกบัสาขาในกรุงเทพฯ 
แต่เนืองจากศกัยภาพในการใหบ้ริการแล็บทันตกรรมยงัไม่สามารถสนับสนุนทุกสาขาของกลุ่มบริษัทได ้จึงยงัมีความจาํเป็นทีตอ้งใช้
บริการแล็บทันตกรรมอืนๆ ต่อไป ทังนี ในปี 2561 DVT สามารถใหบ้ริการแล็บทันตกรรมแก่กลุ่มบริษัทไดป้ระมาณรอ้ยละ 9 ของ
คา่ใชจ่้ายแลบ็ทนัตกรรมทงัหมดของกลุม่บรษัิท 

4) ยาและเวชภณัฑ  ์และวัสดุทางทนัตกรรม

การใหบ้ริการและการรกัษาทางทันตกรรมมีการสงัจ่ายยาใหก้ับผูร้บับริการไม่มากนกั สว่นใหญ่จะเป็นยาชา ยาแกป้วด ยา
รกัษาการติดเชือ โดยมียาทีเป็นยาพิเศษเฉพาะนอ้ยมาก ดงันัน การจัดซือยาและเวชภัณฑ ์จึงเป็นการสงัซือจากผูผ้ลิตภายในประเทศ
หรือจากตวัแทนจาํหน่ายของผูผ้ลิตต่างประเทศ โดยจะตอ้งเป็นผูผ้ลิตทีไดร้บัใบอนุญาตในการผลิตและจดัจาํหน่ายยาและเวชภัณฑ ์
รวมถึงมีใบรบัรองตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)   

ในประเทศไทยมีตวัแทนจาํหน่ายของผูผ้ลติยาและเวชภณัฑที์มีชือเสียงของตา่งประเทศและเป็นทียอมรบัในวงการแพทยห์รือ
ทนัตกรรม และเป็นตวัแทนจาํหน่ายอย่างเป็นทางการ ในการสงัซือยาและเวชภณัฑ ์กลุม่บรษัิทจะสงัซือจากผูผ้ลิตหรือตวัแทนจาํหน่าย 
โดยดจูากคุณสมบตัิยาและเวชภัณฑต์อ้งมีคณุสมบติัตามทีตอ้งการ ราคา ระยะเวลาในการจดัส่งสินคา้ และเงือนไขอืนๆ ทีเหมาะสม
และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ  บรษัิทฯ ไม่มีขอ้ผกูพนัในการซือยาและเวชภณัฑก์บัผูจ้าํหน่ายรายใดรายหนงึแตอ่ย่างใด  

สาํหรบัวสัดทุางทนัตกรรม ซงึเป็นวสัดสิุนเปลืองในการรกัษาหรอืใหบ้รกิารทางทนัตกรรม คือวสัดทีุนาํมาใชใ้นงานทนัตกรรมที
มีคณุสมบตัใิกลเ้คียงกบัฟันธรรมชาต ิและตอ้งไดม้าตรฐานสาํหรบัวสัดทีุใชใ้นงานทนัตกรรมเท่านนั ไดแ้ก่  วสัดอุดุฟัน เช่น วสัดอุมลักมั 
วัสดุ เรซินสีเหมือนฟัน , ผงขัดฟัน , วัสดุพิมพ์ปากทุกชนิด , วัสดุทําเบ้าหล่อ  และเซรามิกทาง 
ทนัตกรรม เป็นตน้ 

ทงันีกลุม่บริษัทจะมีรายชือผูจ้าํหน่ายยาและเวชภณัฑ ์และวสัดทุางทันตกรรมทีสามารถติดต่อสงัซือได ้โดยจะมีการประเมิน
เป็นประจาํทุกปี  นอกจากนีแผนกคลังสินค้าของกลุ่มบริษัทจะบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงวัสดุทางทันตกรรมให้ได้
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ประสทิธิภาพสงูสดุ โดยมีทะเบียนควบคมุการสงัซือและการเบิกจ่ายใหส้าขา รวมทงัคอยตรวจนบัปรมิาณยาและเวชภณัฑแ์ละวสัดทุาง
ทนัตกรรมในคลงัสินคา้ใหใ้นแต่ละขณะมีปริมาณทีเพียงพอสาํหรบัใหส้าขาเบิกใชไ้ดท้ันเวลา โดยจะมีจาํนวนขนัตาํทีตอ้งมีของแต่ละ
รายการทีเพียงพอ ซึงจะตอ้งวางแผนและบริหารการสังซือยาและเวชภัณฑ ์และวัสดุทางทันตกรรมต่างๆ ใหท้ันท่วงที โดยไม่ส่งผล
กระทบตอ่การใหบ้รกิารของแตล่ะสาขา 

3. ทรัพยส์ินทใีช้ในการประกอบธุรกิจ
สินทร ัพยท์ใีช ้ในการประกอบธุรกิจ ณ 30 กันยายน  2562

1) ทีดิน อาคารและอปุกรณ์

หน่วย : ลา้นบาท 
สินทร ัพย ์ มูลค่าทาง

บัญชี 
(ล้านบาท) 

กรรมสิทธ ิ ภาระผูกพ ัน 

1) ทีดิน : 
- ทีดินโฉนดเลขที 82755-6 กรุงเทพฯ ทีตงัสาขา
พหลโยธิน เนือทีรวม 30 ตารางวา 

7.25 บรษัิทฯ เป็นหลักประกันคาํประกัน
ว ง เ งิ นกู้ ยื ม กับ ธน าคา ร
พาณิชย์แห่งหนึง  วงเงิน 
360 ลา้นบาท 

 - ทีดินโฉนดเลขที 1493, 1555 ป่าตอง จ.ภูเก็ต 
ทีตังสาขา ภูเก็ต สไมล์ ซิกเนเจอร  ์เนือทีรวม 
11.8 ตารางวา 

-  ทีดินโฉนดเลขที 60539 กรุงเทพฯ พืนทีจอดรถ 
เนือทีรวม 54 ตารางวา 

- ที ดินโฉนดเลขที  4876 กรุงเทพฯ  สถานที
ก่อสรา้งโรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์
เนชนัแนล   เนือทีรวม 321.5 ตารางวา  

23.70

6.53 

275.38 

บรษัิทฯ

BIDC 

BIDH 

เป็นหลกัประกนัคาํประกนั
วงเงินกูยื้มกบัธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหนงึ วงเงิน 
360 ลา้นบาท 
เป็นหลกัประกนัคาํประกนั
วงเงินกูยื้มกบัธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหนงึ วงเงิน 
360 ลา้นบาท 

เป็นหลกัประกนัคาํประกนั
วงเงินกูยื้มกบัธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหนงึ วงเงิน 
296 ลา้นบาท 

2) อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคารเช่า 
- อาคารพาณิชย์ 4 ชัน  2 คูหา  ทีตังสาขา

5.80 บรษัิทฯ เป็นหลักประกันคาํประกัน
ว ง เ งิ นกู้ ยื ม กับ ธน าคา ร
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พหลโยธิน เนือทีใชส้อยรวม 592 ตารางเมตร พาณิชย์แห่งหนึง  วงเงิน 
360 ลา้นบาท 

 - อาคารพาณิชย ์2 ชนั 1 คหูา ทีตงัสาขาภูเก็ต 
สไมล์ ซิกเนเจอร  ์เนือทีใช้สอย 79.80 ตาราง
เมตร 

2.36 บรษัิทฯ เป็นหลักประกันคาํประกัน
ว ง เ งิ นกู้ ยื ม กับ ธน าคา ร
พาณิชย์แห่งหนึง  วงเงิน 
360 ลา้นบาท 

 - อาคารโรงพยาบาลทนัตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์
เนชนัแนล สงู 7 ชนั และ ชนัใตด้ิน 1 ชนั 

- สว่นปรบัปรุงอาคารเช่า 

139.72

38.47 

BIDH

บรษัิทฯ / 
BIDC 

เป็นหลักประกันคาํประกัน
ว ง เ งิ นกู้ ยื ม กับ ธน าคา ร
พาณิชย์แห่งหนึง  วงเงิน 
296 ลา้นบาท 

ไม่มี 
3) อปุกรณท์นัตกรรม 56.31 บรษัิทฯ / 

BIDC / DAT/ 
BIDH 

ไม่มี

4) อปุกรณแ์ละเครอืงตกแตง่สาํนกังาน 32.40 บรษัิทฯ / 
BIDC / DAT / 

BIDH 

ไม่มี

5) ยานพาหนะ 2.15 บรษัิทฯ / 
BIDC / BIDH 

ไม่มี

6) งานระหวา่งก่อสรา้ง 0.67

3.27

BIDH

บรษัิทฯ 

เป็นหลกัประกนัคาํประกนั
วงเงินกูยื้มกบัธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหนงึ วงเงิน 
296 ลา้นบาท 
ไม่มี 

รวมทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 594.01
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2) สทิธิการเช่า 
หน่วย : ลา้นบาท 

สินทรัพย  ์ มูลค่าทาง
บัญชี 

(ล้านบาท) 

กรรมสิทธ ิ
 

ระยะเวลาการ
เช ่าทเีหลือ  (ปี) 

ภาระผูกพ ัน 

สทิธิการเช่า  
1) สิทธิการเช่าพืนทีศูนย์การค้าสยาม

พารากอน หอ้งเลขที 2/38 ชนั 2 เนือที 
159 ตร.ม. 
ชือกิจการ “ศูนย์ทันตกรรม  เดนทัล 
ซิกเนเจอร ์สาขาพารากอน” 

12.00 บรษัิทฯ ประมาณ 11.5 ปี 
วันครบกําหนด : 
31 ธ.ค. 2573 

ไม่มี 

2) สิท ธิ กา ร เ ช่ าช่ ว ง อาคารพาณิชย์
โครงการ The WIZ Ratchada เลขที 
257/26 และ 257/27 จาํนวน 2 คหูา 
ถนนรชัดาภิเษก  

14.82 บรษัิทฯ ประมาณ 12.0 ปี
วันครบกําหนด : 
14 ก.ค. 2574 

ไม่มี 

3) สิทธิการเช่าพืนทีศูนยก์ารคา้เอ็มควอ
เทียร ์หอ้งเลขที 4A11 ชนั 4 เนือที 163 
ตร.ม. 

11.99 บรษัิทฯ ประมาณ 6.5 ปี 
วันครบกําหนด : 
26 มี.ค. 2569 

ไม่มี 

4) สิทธิการเช่าพืนทีศูนยก์ารค้าเมเจอร ์
อเวนิว รชัโยธิน หอ้งเลขที C301 ชนั 3 
เนือที 159.28 ตร.ม. 

6.01 บรษัิทฯ ประมาณ 14.0 ปี 
วันครบกําหนด : 
30 พ.ค. 2576 

ไม่มี 

5) สิทธิการเช่าทีดินพรอ้มสิงปลูกสรา้ง 
เลขที 157 ถนนรชัดาภิเษก กับการ
รถไฟแห่งประเทศไทย  

8.07 BIDC ประมาณ 8.0 ปี
วันครบกําหนด : 
14 มิ.ย. 2570 

ไม่มี 

6) สิทธิการเช่าทีดินพรอ้มสิงปลูกสรา้ง 
เลขที 159 ถนนรชัดาภิเษก กับการ
รถไฟแห่งประเทศไทย  

3.38 BIDC ประมาณ 8.0 ปี
วันครบกําหนด : 
14 มิ.ย. 2570 

ไม่มี 

7) สิท ธิการ เ ช่าทีดินบริ เวณถนนดวง
พิทกัษเ์พือใชเ้ป็นทางเขา้-ออก กบัการ
รถไฟแห่งประเทศไทย  

10.23 BIDH ประมาณ 29.0 ปี
วันครบกําหนด : 
31 พ.ค. 2591  

ไม่มี 

รวมสิทธ ิการเช่า 66.50
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4. ข้อมูลรายชือกรรมการ  ผู้บร ิหาร  และผู้ถอืห ุ้นรายใหญ่ 

รายชือคณะกรรมการ 
ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 คณะกรรมการบรษัิทมีจาํนวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. นางณฏัฐา รตันเลศิ ประธานกรรมการ
2. นายพรศกัดิ ตนัตาปกลุ รองประธานกรรมการ
3. นางลซูินดา เฉิน กรรมการ
4. นายประทีป วาณิชยก่์อกลุ กรรมการ 
5. น.ส. เสาวณีย ์บุญผลติ กรรมการอิสระ 
6. นายไพโรจน ์เจตนชยั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายประพนัธ ์พิชยัวฒันโ์กมล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายวิบลูย ์พจนาลยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือแทนบรษัิทฯ คือ 1. นายพรศกัดิ ตนัตาปกลุ ลงลายมือชือรว่มกบันายประทีป วาณิชยก่์อกลุ และ
ประทบัตราสาํคญัของบรษัิท หรอื 2. นางลซิูนดา เฉิน ลงลายมือชือรว่มกบันายประทีป วาณิชยก์อ่กลุ และประทบัตราสาํคญับรษัิท 
 
รายชือผูบ้รหิาร 
ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 คณะผูบ้รหิารของบรษัิทมีจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. นายพรศกัดิ ตนัตาปกลุ ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร
2. นางลซูินดา เฉิน ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฏิบติัการ
3. นายประทีป วาณิชยก่์อกลุ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายบญัชีและการเงิน
4. นายศภุกิตติ ซอ้งสขุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิารทวัไป
5. นายอดิศกัดิ เอือตระกลูพาณิช ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี
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รายชือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก 
รายชือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ทีปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที 25 ตลุาคม 2562 สรุปไดด้งันี 
ลาํดบัท  ี ชือ – สกุล จาํนวนหุน้ ร ้อยละ 

1 นาย พรศกัดิ ตนัตาปกลุ 109,998,000 55.00
2 MRS. LUCINDA CHEN 19,130,435 9.57
3 นาย ไพบลูย ์เสรีวิวฒันา 7,205,500 3.60
4 นาย ธนศกัดิ หิตโกเมท 3,360,200 1.68
5 นาย วิรตัน ์คณุารตันองักรู 2,717,391 1.36
6 นาง ธนชัพร คณุารตันองักรู 2,717,391 1.36
7 นาย อนชิุต กิจธารทอง 2,300,000 1.15
8 นาย วิชช ุวลัลภศิริ 2,215,133 1.11
9 นาย ปรดีา พงึพาพงศ์ 1,988,400 0.99
10 น.ส. ญาณี จีระประภากาญจน์ 1,985,000 0.99

รวม 153,617,450 76.81
ทีมา : www.set.or.th 

5. ประวัตกิารเพมิทุนในระยะเวลา 3 ปีทผี่านมา

ภายในระยะเวลา 3 ปีทีมา บรษัิทฯ ยงัไม่ไดมี้การเพิมทนุแตอ่ยา่งใด

6. ประวัตกิารจา่ยเงนิปันผลย้อนหลัง 3 ปี

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลกัหักภาษีเงินไดนิ้ติ
บคุคล และเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ยอ้นหลงั 3 ปี ดงันี 

รอบผลประกอบการ เงนิปันผล (บาทตอ่ห ุน้) วันจ่ายเงนิปันผล ประเภท 
1 ม.ค. 2560 – 30 มิ.ย. 2560 0.12 8 กนัยายน 2560 เงินปันผลระหวา่งกาล
1 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 0.10 (สว่นทีเหลอื) 15 พฤษภาคม 2561 เงนิปันผลประจาํปี
1 ม.ค. 2561 – 30 มิ.ย. 2561 0.09 10 กนัยายน 2561 เงินปันผลระหวา่งกาล
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ส่วนท  ี3 
ข้อมูลทางการเงนิเปร ียบเทยีบย้อนหลัง 3 ปี 

สรุปฐานะการเงินของบรษัิทฯ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 2560 2561 ไตรมาสท  ี3 ปี 2562
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร ้อยละ

สินทรัพย  ์
สินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 59,852,680.19 10.82 24,720,570.16 2.62 24,181,585.88 2.19
ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 14,939,807.75 2.70 106,390,991.60 11.27 110,555,543.36 10.02
สินคา้คงเหลือ 12,703,486.57 2.30 171,099,707.00 18.12 182,325,846.25 16.53 

รวมสินทร ัพยห์มุนเวียน 87,495,974.51 15.82 302,211,268.76 32.01 317,062,975.49 28.75
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

เงินฝากประจาํทีติดภาระคาํประกนั 928,026.76 0.17 937,248.38 0.10 944,231.08 0.09
เงินลงทนุในบรษัิทย่อย    -    -     -    -    -     -  
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 395,421,317.31 71.48 458,527,173.77 48.56 594,008,011.47 53.86
สิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายลว่งหนา้ 52,296,289.40 9.45 61,182,242.91 6.48 56,115,316.64 5.09
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอืน 2,861,813.68 0.52 2,782,944.13 0.29 11,786,279.25 1.07
ค่าความนิยม    -      -  99,998,022.88 10.59 99,998,022.88 9.07 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,549,102.53 1.00 7,106,411.88 0.75 10,601,144.02 0.96
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน 8,633,489.22 1.56 11,459,502.34 1.21 12,293,722.95 1.11

รวมสินทร ัพยไ์ม่หมุนเวยีน 465,690,038.90 84.18 641,993,546.29 67.99 785,746,728.29 71.25
รวมสินทร ัพย ์ 553,186,013.41 100.00 944,204,815.05 100.00 1,102,809,703.78 100.00
หนีสินและส่วนของผู้ถอืห ุน้  
หนีสินหมุนเวยีน  

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนั
การเงิน    -      -  38,341,235.66 4.06 118,682,008.05 10.76 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมนุเวียนอืน 35,583,855.64 6.43 110,170,947.17 11.67 137,640,971.82 12.48 
สว่นของหนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนงึปี 766,499.51 0.14   -    -    -       -   

สว่นของเงินกูยื้มธนาคารระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหนงึปี    -      -  40,200,000.00 4.26 72,100,000.00 6.54 

เงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั    -      -     -       -   1,035,369.46 0.09 
เงินทดรองรบัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั    -      -     -       -      -      -  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,027,943.09 0.91 4,989,414.61 0.53 2,513,406.64 0.23

รวมหนีสินหมุนเวยีน 41,378,298.24 7.48 193,701,597.44 20.51 331,971,755.97 30.10
หนีสินไม่หมุนเวยีน 

เงินกูยื้มระยะยาว 100,000,000.00 18.08 342,454,850.00 36.27 356,000,000.00 32.28
ประมาณการหนีสินไม่หมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชน์

พนกังาน 
2,185,576.00 0.40 2,524,938.58 0.27 4,870,377.21 0.44 

หนีสินไมห่มนุเวียนอืน    -      -  446,000.00 0.05 443,000.00 0.04
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 102,185,576.00 18.47 345,425,788.58 36.58 361,313,377.21 32.76
รวมหนีสิน 143,563,874.24 25.95 539,127,386.02 57.10 693,285,133.18 62.87
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 2560 2561 ไตรมาสท  ี3 ปี 2562
บาท ร ้อยละ บาท ร ้อยละ บาท ร ้อยละ 

ส่วนของผู้ถอืห ุน้ 
ทุนเร ือนหุน้ 
ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั 220,000,000 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 110,000,000.00 11.65 110,000,000.00 9.97 
หุน้สามญั 200,000,000 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 100,000,000.00 18.08

ทุนทอีอกและชาํระแล้ว 
หุน้สามญั 200,000,000 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 100,000,000.00 18.08 100,000,000.00 10.59 100,000,000.00 9.07 
สว่นเกินกวา่มลูค่าหุน้สามญั 265,370,000.00 47.97 265,370,000.00 28.11 265,370,000.00 24.06

กาํไร (ขาดทุน)สะสม 
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย  5,629,886.76 1.02 7,481,088.13 0.79 7,481,088.13 0.68 
สว่นทียงัไมไ่ดจ้ดัสรร  13,072,706.83 2.36 6,676,517.42 0.71 11,123,818.80 1.01

สว่นต่างจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 25,543,759.08 4.62 25,543,759.08 2.71 25,543,759.08 2.32 
รวมสว่นของบรษัิทใหญ่ 409,616,352.67 74.05 405,071,364.63 42.90 409,518,666.01 37.13
สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 5,786.50 0.00 6,064.40 0.00 5,904.59 0.00
รวมส่วนของผู้ถอืห ุน้ 409,622,139.17 74.05 405,077,429.03 42.90 409,524,570.60 37.13
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถอืห ุน้ 553,186,013.41 100.00 944,204,815.05 100.00 1,102,809,703.78 100.00

ทีมา: งบการเงินบรษัิท 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร ็จ 
2560 2561 ไตรมาสท  ี3 ปี 2562 

บาท ร ้อยละ บาท ร ้อยละ บาท ร ้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 459,626,054.00 100.00 643,190,416.41 100.00  591,866,059.82 100.00
ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้รกิาร (291,187,261.23) (63.35) (438,654,289.59) (68.20) (422,575,047.20) (71.40) 
กาํไรข ันต้น 168,438,792.77 36.65 204,536,126.82 31.80  169,291,012.62 28.60
รายไดอื้น 8,565,129.73 1.86 9,017,230.96 1.40  7,708,845.90 1.30 
กาํไรก่อนค่าใชจ้่าย 177,003,922.50 38.51 213,553,357.78 33.20  176,999,858.52 29.91
ตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ย (31,868,169.17) (6.93) (50,245,111.66) (7.81) (58,904,288.16) (9.95) 
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (88,949,597.47) (19.35) (113,147,766.36) (17.59) (99,561,268.27) (16.82) 
ตน้ทนุทางการเงิน (1,004,173.28) (0.22) (8,017,939.32) (1.25) (10,721,488.76) (1.81)
รวมค่าใชจ่้าย (121,821,939.92) (26.50) (171,410,817.34) (26.65) (169,187,045.19) (28.59)
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 55,181,982.58 12.01 42,142,540.44 6.55 7,812,813.33 1.32 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ (9,069,463.33) (1.97) (8,683,600.58) (1.35) (3,362,953.26) (0.57)
กาํไร(ขาดทุน)สาํหร ับปี 46,112,519.25 10.03 33,458,939.86 5.20 4,449,860.07 0.75 

ทีมา: งบการเงินบรษัิท 
งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสด 2560 2561 ไตรมาสท  ี3 ปี 2562 
บาท บาท บาท

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 70,794,468.45  39,712,965.36  24,277,765.88  
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (312,653,150.64) (357,071,011.54) (151,635,323.51)
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 285,612,748.76  282,225,936.15  126,818,573.35  
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพมิข ึน (ลดลง) สุทธ ิ 43,754,066.57 (35,132,110.03) (538,984.28)
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ทีมา: งบการเงินบรษัิท 
อัตราส่วนทางการเงนิทสีาํคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิทสีาํคัญ หน่วย 2560 2561 ไตรมาสท  ี3 ปี 2562 

อตัรากาํไรสทุธิต่อรายไดร้วม รอ้ยละ 10.03 5.20 0.75
อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 17.87 8.21 1.46
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัยร์วม รอ้ยละ 11.95 4.47 0.58
อตัราสว่นหนีสินต่อทนุ เทา่ 0.35 1.33 1.69
กาํไรต่อหุน้พืนฐาน บาท/หุน้ 0.23 0.17 0.02



สงิทีสง่มาดว้ย 3 
ใบรบัรองสทิธิการจองซือหุน้สามญัเพมิทนุ

ใบร ับรองสทิธ ิการจองซอื

ออกโดย บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนายทะเบียนของบรษัิท และไดจ้ดัสง่ไป
ทางไปรษณียล์งทะเบียน ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มกบัจดหมายแจง้สทิธิการจองซือหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิทฯ 



สิงทีสง่มาดว้ย 4  
หนงัสือมอบอาํนาจสาํหรบัการจองซือหุน้เพิมทนุ  

หนังสอืมอบอาํนาจ 
สาํหร ับการจองซอืหุ้นสามัญเพมิทุนของ  

บร ิษัท  เดนทัล คอรป์อเรชัน  จาํกัด (มหาชน)

เขียนที _______________________________ 

วนัที ________________________________ 

ขา้พเจา้ ________________________________________ (“ผู้มอบอาํนาจ”) สญัชาติ ____________________ 
เลขประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุคล _______________________________________________ 
อยูบ่า้นเลขที ___________ ถนน ____________________________ ตาํบล/แขวง ________________________________ 
อาํเภอ ________________________ จงัหวดั __________________________ รหสัไปรษณีย ์_______________  
ในฐานะผูถื้อหุน้สามญัของ บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บร ิษัท”) ในวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิ
จองซือหุน้สามญัเพิมทนุ (Record Date) ในวนัที 25 ตลุาคม 2562 จาํนวน ____________________หุน้ เป็นผูมี้สิทธิจอง
ซือหุน้สามญัเพิมทนุของบริษัทฯ จาํนวน ________________ หุน้ รายละเอียดปรากฏตามใบรบัรองสิทธิการจองซือหุน้
สามญัเพมิทนุซงึออกโดยบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนายทะเบียนของบรษัิทฯ

ขอมอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว ___________________________________ อายุ ____________ ปี           
เลขประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง __________________ อยู่บา้นเลขที _________ถนน ______________________
ตาํบล/แขวง _____________อาํเภอ/เขต ________________ จังหวัด _________________รหัสไปรษณีย์ __________ 
(“ผู้ร ับมอบอาํนาจ”) เป็นผูร้บัมอบอาํนาจโดยชอบดว้ยกฎหมายดาํเนินการแทนขา้พเจา้ในการจองซือหุน้สามญัเพิมทนุ
ของบรษัิทฯ จาํนวน ________________________ หุน้ รวมถึง มีอาํนาจในการลงนาม แกไ้ข เพิมเติมขอ้ความในใบจองซือ
หุน้สามญัเพิมทนุของบริษัทฯ ชาํระค่าหุน้สามญัเพิมทนุ และดาํเนินการใด ๆ ทงัปวงซงึเกียวขอ้งกบัการจองซือหุน้สามญั
เพิมทนุของบรษัิทฯแทนขา้พเจา้ผูม้อบอาํนาจไดจ้นเสรจ็การ 

กิจการใดทีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปภายใตก้ารมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบอาํนาจฉบบันี ใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํดว้ยตนเองทกุประการ 

ลงชือ  ผูม้อบฉนัทะ 

(                              ) 

ลงชือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(                              ) 

อากร 
แสตมป์
30 บาท 
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แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั/ไม่เป็นบุคคลอเมริกนั 
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person 

ข้อมลู/ค ายืนยนั/และข้อตกลงของลกูค้า Customer’s Information / representation / and agreement 

   วนัท่ี/Date

ช่ือองคก์ร/นิติบคุคล/บริษทั ผู้ขอเปิดบญัชี และผู้ใช้บริการทางการเงิน   (“ลูกคา้”) 
Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The “Customer”) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส าหรบัสถาบนัการเงินภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA ท่ีมี GIIN 

For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN 

     หมายเลข GIIN ของลกูค้า / Customer GIIN    

  กรณีลูกค้าเป็นนิติบคุคลท่ีได้รบัการสนับสนุน(Sponsored Entity)  
 โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิตบิคุคลทีส่นบัสนุน(Sponsoring Entity) / If the      
 customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity 

 ชื่อนิตบิุคคลทีส่นบัสนุน / Name on Sponsoring Entity 

  ……………………………………………………………………………………………….. 
 หมายเลข GIIN ของผูส้นบัสนุน / GIIN of Sponsoring Entity  

 ประเทศท่ีจดทะเบียน หรือ จดัตัง้ / Country of  Incorporation 
  /Registration or Organization 

…………………………………………………………………………………
 เลขทะเบียนนิติบคุคล / Entity Registration Number 

………………………………………………………………………………. 
 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีไทย / Thai Tax ID 

………………………………………………………………………………
 เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษใีนประเทศอืน่  (โปรดระบุทกุประเทศ ถา้ม)ี  
 Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) 

หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………... 
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...

สถานะของผูข้อเปิดบญัชี Status of Applicant
โปรดเลอืกท าเครื่องหมายในชอ่งทีส่อดคลอ้งกบัสถานะผูข้อเปิดบญัช ี Please check the appropriate boxes corresponding to your status 
หากทา่นตอบว่า ‘ใช’่ ในขอ้ 1 โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9 และสิ้นสดุค าถาม   

(If you check ‘Yes’, please complete Form W-9.  If you check ‘No’, please complete the next section.) 
 เป็นนิติบคุคลอเมริกนัท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกา              ใช่/Yes ไม่ใช่/No 

Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในขอ้ 2 หรอื ขอ้ 3 โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN-E และสิ้นสดุค าถาม  
(If you check ‘Yes’ in any one box below, please complete Form W-8BEN-E.)  

หากท่านเป็นสถาบนัการเงนิ กรุณาระบุหมายเลข GIIN  
(If you are financial institution, please specify GIIN Number.) 

 เป็นสถาบนัการเงิน ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ (ประเภท PFFI, RDCFFI)          ใช่/Yes     ไม่ใช่/No     

Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?

 เป็นนิติบคุคลท่ีมีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม ตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไปของรายได้รวมหรือมีทรพัยสิ์น         ใช่/Yes ไม่ใช่/No 

     ท่ีก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวได้ตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไปของสินทรพัยร์วม ในรอบบญัชีปีล่าสดุ 
Is the customer a Passive NFFE , i.e, an entity who  either, has earned passive income (income from holding financial Securities and deposits, and etc.  Please    see the 
definition in “Glossary of key terms”)  equal to or more than  50% of total gross income, or held  asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in 
the preceding fiscal calendar year ? 
ควรตอบ “ไม่ใช”่ หากท่านเป็นนิตบุิคคลตามขอ้ 3.1–3.2  
You should answer ‘No’ if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below. 

3.1    องคก์ร/หน่วยงานของรฐับาลที่ไดร้บัการยกเวน้ภายใต ้ FATCA   เชน่ หน่วยงานราชการ องคก์รระหวา่งประเทศ หรอื ธนาคารกลาง เป็นตน้ 
An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.  

3.2    นิตบุิคคลทีไ่ดร้บัการยกเวน้ ภายใต้ FATCA  เชน่  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยและบรษิทัในเครอื นิตบุิคคลที่ไม่แสวงหาก าไร สมาคม มลูนิธ ินิตบุิคคลใหม่ทีเ่ริม่จดัตัง้ไม่เกนิ 
24 เดอืน  เป็นตน้        
An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates,  a non-profit organization, association, foundation, or 
an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months 

ส าหรบัลูกค้าประเภทนิติบุคคล 
For Entity Customer 



ส่วนท่ี 2 

Part 2 
การยืนยนัและการเปล่ียนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status) 

1. ลกูคา้ยนืยนัวา่ ขอ้มลูทีล่กูคา้ใหใ้นแบบฟอรม์นี้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์

The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.

2. ลกูคา้รบัทราบและตกลงวา่ หากลกูคา้มสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แต่ขอ้มลูทีใ่หต้ามแบบฟอรม์นี้ หรอืตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผูร้บั มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจ

แต่เพยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 

The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, The Receiver  shall be 

entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.

3. ลกูคา้ตกลงทีจ่ะแจง้ใหผู้ร้บัไดท้ราบและน าสง่เอกสารประกอบใหแ้กผู่ร้บั ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มูลของลูกคา้ทีร่ะบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีทีผู่ร้บัมกีารรอ้ง

ขอเอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เตมิ ลกูคา้ตกลงทีจ่ะด าเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีผู่ร้บัก าหนด

The Customer agree to notify and provide relevant documents to the Receiver  within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be 

incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent.

4. ลกูคา้รบัทราบและตกลงวา่ ในกรณทีีล่กูคา้ไมไ่ดด้ าเนนิการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารน าสง่ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถ้วนสมบูรณ์เกีย่วกบัสถานะของลูกคา้ ผูร้บัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝ่ายเดยีวที่

จะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นตามทีผู่ร้บั เหน็สมควร 

The Customer acknowledge and agrees that  failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer’s status, shall entitle the Receiver to 

terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate.

ส่วนท่ี 3 

Part 3 
การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี (Authorization for information disclosure and account withholding) 

ลกูคา้ตกลงใหค้วามยนิยอมทีไ่มอ่าจยกเลกิเพกิถอนแกผู่ร้บั ในการด าเนนิการดงัต่อไปนี้ 

The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to: 

1. เปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ของลูกคา้ใหแ้ก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มูลดงักล่าว

รวมถงึ ชือ่ลกูคา้ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ีหมายเลขบญัช ีสถานะตามหลกัเกณฑเ์รือ่ง FATCA (คอื เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้ม่ใหค้วามร่วมมอื) จ านวนเงนิหรอืมูลค่าคงเหลอืในบญัช ีการจ่ายเงนิเข้า-ออก

จากบญัช ีรายการเคลือ่นไหวทางบญัช ีจ านวนเงนิ ประเภทและมลูคา่ของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัย์สนิอืน่ๆ ทีม่อียู่กบัผูร้บัหรอืเปิดบญัชผี่านผูร้บั ตลอดจนจ านวนรายได้ และขอ้มูลอื่นๆทีเ่กีย่วกบั

ความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิทีอ่าจถูกรอ้งขอโดยหน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ดว้ย

disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer’s name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA

compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of

financial products and/or other assets held with the Receiver or account opened through, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/

business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and

2. หกัเงนิจากบญัชขีองลูกคา้ทีม่กีบัผูร้บัหรอืเปิดผ่านผูร้บั และ/หรอื เงนิได้ทีลู่กคา้ได้รบัจากหรอืผ่านผูร้บั ในจ านวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ /หรอืต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS

ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต์่างๆ รวมถงึขอ้ตกลงใดๆ ระหวา่งผูร้บักบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักลา่ว

withhold from the customer’s account and/or the income derived from or through  the Receiver in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS,

pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Receiver and such tax authorities,

3. หากลกูคา้ไมใ่หข้อ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการพจิารณาสถานะบญัชทีีต่อ้งรายงาน (U.S. Reportable Account) หรอืขอ้มลูทีจ่ าเป็นตอ้งรายงานใหแ้กผู่ร้บั  หรอืไม่สามารถจะขอใหย้กเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายทีห่า้มการ

รายงานขอ้มลูได ้ หรอืใหข้อ้มลูโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI  ผูร้บัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิจิแต่เพยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลูกคา้ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ตามทีผู่ร้บั

เหน็สมควร 

If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the information required to be reported to the Receiver,

or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its 

sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may deem appropriate.

ข้าพเจ้ารบัทราบและตกลงปฏิบติัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆในเอกสารฉบบัน้ี ซ่ึงรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมลู การหกับญัชี และ
การยติุความสมัพนัธ์ทางการเงิน/ทางธรุกิจกบัข้าพเจ้า เพ่ือเป็นหลกัฐานแห่งการน้ี จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of 
information, account withholding and termination of banking/business relationship. 

                                                                                                                                                                         ผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษทั    

                 (      )          Authorized Person 

ส่วนน้ีส าหรบัเจ้าหน้าทีของ ผู้รบั เท่านัน้ / This part is  for officer of the Receiver’s use only 
เอกสารประกอบ (ถา้ม)ี / Attachment (if any) 
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Written Explanation ส าหรับผู้ถือหุ้นทีม่ีสถานทีเ่กดิ หรือมีสัญชาติ หรือมีถิ่นทีอ่ยู่ถาวร ทีป่ระเทศสหรัฐอมเริกา  
Written Explanation for shareholder who (1) having U.S. Place of birth or (2) having U.S. Nationality or  
(3) having U.S. Permanent Residence 

 ช่ือ (Name) ...................................................... นามสกุล (Last Name) ............................................................. 

Personal ID Card / ………............. No. ................................................. 

กรุณาเลือก 'เหตุผลประกอบ' ท่ีแสดงวา่ท่านเป็นบุคคลธรรมดา ท่ีไม่เขา้ข่ายเป็นผูท่ี้ตอ้งเสียภาษีใหส้หรัฐฯ ภายใต ้FATCA: 
Please select a 'written explanation' that applies to you to demonstrate that you are one of the following: 

⃞ เป็นนกัเรียนท่ีศึกษา ณ สถาบนัการศึกษาในสหรัฐฯ โดยถือวซ่ีาท่ีเหมาะสม 
 A student at a U.S. educational institution with appropriate visa.

⃞ เป็นครู อาจารย ์ผูรั้บการฝึก หรือ เด็กฝึกงาน ณ สถาบนัการศึกษาในสหรัฐฯ หรือ เป็นผูเ้ขา้ร่วมในโครงการ
แลกเปล่ียนวฒันธรรม เช่น AFS เป็นตน้ โดยถือวซ่ีาท่ีเหมาะสม 

 A teacher, trainee, or intern at a U.S. educational institution or a participant in an educational or cultural
exchange visitor program (e.g. AFS) with appropriate visa.

⃞ เป็นบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหด้ ารงต าแหน่งทางการทูตหรือต าแหน่งอ่ืนใดใน กงศุล สถานทูต องคก์รนานาชาติ 
ในประเทศสหรัฐฯ 

 A foreign individual assigned to a diplomatic post or a position in a consulate, embassy, or international
organization in the United State.

⃞ เป็นคู่สมรส หรือ เป็นบุตร/ธิดา ท่ียงัไม่ไดส้มรสและมีอายตุ  ่ากวา่ 21 ปีของบุคคลในสามขอ้ขา้งตน้ 
 A spouse or unmarried child under the age of 21 years of one of the person described above.

⃞ เป็นผูท่ี้ไม่เขา้เง่ือนไขของ Substantial Presence Test ตามกฎหมายของสหรัฐฯ (เช่น อาศยัอยูใ่นประเทศสหรัฐฯ 
ในช่วงสามปีท่ีผา่นมาโดยรวมปีปัจจุบนั ค านวณตามกฎหมายสหรัฐฯ แลว้ถือวา่ไม่เกิน183 วนั) 

 Not met substantial presence test (183 days present in United States during the three-year period that
includes the current year)

โปรดระบุจ านวนวนัท่ีท่านอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (Please specify duration you have stayed in the U.S.)
ปีปัจจุบนั คือ พ.ศ. (Current year is the year).............................. 
อยูใ่นประเทศสหรัฐทั้งหมดเป็นเวลา (Total number of days you have stayed in the U.S.)....................... วนั (days) 
1 ปีก่อนหนา้ คือ พ.ศ. (During the previous year, which is the year)......................... 
อยูใ่นประเทศสหรัฐทั้งหมดเป็นเวลา (Total number of days you have stayed in the U.S.)....................... วนั (days) 
2 ปีก่อนหนา้ คือ พ.ศ. (During the previous two years, which is the year).................................................. 
อยูใ่นประเทศสหรัฐทั้งหมดเป็นเวลา (Total number of days you have stayed in the U.S.)....................... วนั (days) 

⃞ เป็นผูท่ี้เสียสถานะผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นสหรัฐฯ หรือ สละสัญชาติสหรัฐฯ ไปแลว้โดยมีเอกสารประกอบจากรัฐบาล
สหรัฐฯ (โปรดแนบเอกสารดงักล่าวดว้ย) 
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 That the residence status or U.S. nationality has been lost with appropriate documentation by U.S.
government evidencing the loss of residences or nationality (Please enclose the form herewith).

ภายใตก้ฎหมายสหรัฐอเมริกาวา่ดว้ยการใหค้วามเทจ็ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้มูลท่ีกรอกในแบบฟอร์มน้ี
อยา่งละเอียดตามความรู้และความเขา้ใจของขา้พเจา้อยา่งดีท่ีสุดแลว้วา่  ขอ้มูลดงักล่าวเป็นความจริง  ถูกตอ้ง และครบถว้น
สมบูรณ์ทุกประการ 
Under the U.S. penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of 
my knowledge and belief it is true, correct, and complete.  

ลงช่ือ (Sign) ……………………………..……………วนัท่ี (Date)…………………………………………..



Form   W-8BEN
(Rev. February 2014)

Department of the Treasury  
Internal Revenue Service 

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United     
States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

▶ For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E. 
▶ Information about Form W-8BEN and its separate instructions is at www.irs.gov/formw8ben.

▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

OMB No. 1545-1621

Do NOT use this form if: Instead, use Form: 

• You are NOT an individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W-8BEN-E

• You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   W-9

• You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S.
(other than personal services) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W-8ECI

• You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States . . . . . . .  8233 or W-4

• A person acting as an intermediary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W-8IMY

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions) 
1      Name of individual who is the beneficial owner 2    Country of citizenship

3      Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address. 

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country

4      Mailing address (if different from above) 

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country

5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions) 6    Foreign tax identifying number (see instructions) 

7      Reference number(s) (see instructions) 8    Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions) 
9 I certify that the beneficial owner is a resident of within the meaning of the income tax treaty 

between the United States and that country. 
10 Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article 

of the treaty identified on line 9 above to claim a % rate of withholding on (specify type of income): 

.

Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article: 

Part III Certification 
Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further 
certify under penalties of perjury that: 

• I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or 
am using this form to document myself as an individual that is an owner or account holder of a foreign financial institution,

• The person named on line 1 of this form is not a U.S. person,

• The income to which this form relates is:

(a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,

(b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or

(c) the partner’s share of a partnership's effectively connected income,

• The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between 
the United States and that country, and

• For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or 
any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. I agree that I will submit a new form within 30 days 
if any certification made on this form becomes incorrect.

Sign Here 

▲

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner) Date (MM-DD-YYYY) 

Print name of signer Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 25047Z Form  W-8BEN  (Rev. 2-2014)



Form W-8BEN-E
(February 2014)

Department of the Treasury  
Internal Revenue Service 

Certificate of Status of Beneficial Owner for  
United States Tax Withholding and Reporting (Entities)
▶ For use by entities. Individuals must use Form W-8BEN.  ▶ Section references are to the Internal Revenue Code.

▶ Information about Form W-8BEN-E and its separate instructions is at www.irs.gov/formw8bene. 
▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

OMB No. 1545-1621

Do NOT use this form for: Instead use Form: 

• U.S. entity or U.S. citizen or resident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W-9

• A foreign individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   W-8BEN (Individual)

• A foreign individual or entity claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S.
(unless claiming treaty benefits). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W-8ECI

• A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (unless claiming treaty benefits) (see instructions for exceptions) . .  W-8IMY

• A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private
foundation, or government of a U.S. possession claiming that income is effectively connected U.S. income or that is claiming
the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b) (unless claiming treaty benefits) (see instructions)  . . . .  W-8ECI or W-8EXP 

• Any person acting as an intermediary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W-8IMY

Part I Identification of Beneficial Owner 
1      Name of organization that is the beneficial owner 2   Country of incorporation or organization 

3      Name of disregarded entity receiving the payment (if applicable)

4 Chapter 3 Status (entity type) (Must check one box only): Corporation Disregarded entity Partnership

Simple trust Grantor trust Complex trust Estate Government

Central Bank of Issue Tax-exempt organization Private foundation

If you entered disregarded entity, partnership, simple trust, or grantor trust above, is the entity a hybrid making a treaty 
claim? If "Yes" complete Part III. Yes No

5 Chapter 4 Status (FATCA status) (Must check one box only unless otherwise indicated). (See instructions for details and complete the 
certification below for the entity's applicable status).

Nonparticipating FFI (including a limited FFI or an FFI related to a 
Reporting IGA FFI other than a registered deemed-compliant FFI 
or participating FFI).

Participating FFI. 

Reporting Model 1 FFI. 

Reporting Model 2 FFI. 

Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 
FFI or sponsored FFI that has not obtained a GIIN).

Sponsored FFI that has not obtained a GIIN. Complete Part IV.

Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete 
Part V.

Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts. 
Complete Part VI.

Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment 
vehicle. Complete Part VII.  

Certified deemed-compliant limited life debt investment entity. 
Complete Part VIII.  

Certified deemed-compliant investment advisors and investment 
managers. Complete Part IX.  

Owner-documented FFI. Complete Part X. 

Restricted distributor. Complete Part XI.

Nonreporting IGA FFI (including an FFI treated as a registered 
deemed-compliant FFI under an applicable Model 2 IGA). 
Complete Part XII.

Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign 
central bank of issue. Complete Part XIII.  

International organization. Complete Part XIV.

Exempt retirement plans. Complete Part XV.

Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI.

Territory financial institution. Complete Part XVII.

Nonfinancial group entity. Complete Part XVIII.

Excepted nonfinancial start-up company. Complete Part XIX.

Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy. 
Complete Part XX.

501(c) organization. Complete Part XXI.

Nonprofit organization. Complete Part XXII.

Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded 
corporation. Complete Part XXIII.

Excepted territory NFFE. Complete Part XXIV.

Active NFFE. Complete Part XXV.

Passive NFFE. Complete Part XXVI.

Excepted inter-affiliate FFI. Complete Part XXVII.

Direct reporting NFFE. 

Sponsored direct reporting NFFE. Complete Part XXVIII. 
6      Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address (other than a registered address).

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country 

7      Mailing address (if different from above) 

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country 

8      U.S. taxpayer identification number (TIN), if required 9a GIIN b Foreign TIN 10   Reference number(s) (see instructions) 

Note. Please complete remainder of the form including signing the form in Part XXIX. 
For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 59689N Form  W-8BEN-E  (2-2014) 



Form W-8BEN-E (2-2014) Page 2 
Part II Disregarded Entity or Branch Receiving Payment. (Complete only if disregarded entity or branch of an  

FFI in a country other than the FFI's country of residence.) 
11 Chapter 4 Status (FATCA status) of disregarded entity or branch receiving payment 

Limited Branch.

Participating FFI. 

Reporting Model 1 FFI. 

Reporting Model 2 FFI.

U.S. Branch.

12  Address of disregarded entity or branch (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address (other than a 
registered address). 

     City or town, state or province. Include postal code where appropriate. 

Country

13 GIIN (if any)

Part III Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable). (For chapter 3 purposes only)
14 I certify that (check all that apply):

a The beneficial owner is a resident of within the meaning of the income tax   

treaty between the United States and that country. 
b The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the 

requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits (see instructions).  

c The beneficial owner is claiming treaty benefits for dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business 
of a foreign corporation and meets qualified resident status (see instructions). 

15 Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article 

of the treaty identified on line 14a above to claim a % rate of withholding on (specify type of income): . 

Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article: 

Part IV Sponsored FFI That Has Not Obtained a GIIN
16 Name of sponsoring entity:

17 Check whichever box applies.

I certify that the entity identified in Part I: 

• Is an FFI solely because it is an investment entity;

• Is not a QI, WP, or WT; and

• Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity.
I certify that the entity identified in Part I: 

• Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a);

• Is not a QI, WP, or WT;

• Is wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this
entity; and 

• Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all
account holders and payees of the entity and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not 
limited to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to account holders or 
payees.

Part V Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank 
18 I certify that the FFI identified in Part I:

• Operates and is licensed solely as a bank or credit union (or similar cooperative credit organization operated without profit) in its country of
incorporation or organization; 

• Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to such
bank and, with respect to a credit union or similar cooperative credit organization, members, provided that no member has a greater than five 
percent interest in such credit union or cooperative credit organization;

• Does not solicit account holders outside its country of organization;

• Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not
advertised to the public and from which the FFI performs solely administrative support functions);

• Has no more than $175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more
than $500 million in total assets on its consolidated or combined balance sheets; and
• Does not have any member of its expanded affiliated group that is a foreign financial institution, other than a foreign financial institution that
is incorporated or organized in the same country as the FFI identified in Part I and that meets the requirements set forth in this Part V. 

Form  W-8BEN-E  (2-2014) 



Form W-8BEN-E (2-2014) Page 3 
Part VI Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts 
19 I certify that the FFI identified in Part I:

• Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, notional
principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest (including a futures or forward contract or option) in such security, 
partnership interest, commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract; 

• No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of
$50,000 (as determined after applying applicable account aggregation rules); and

• Neither the FFI nor the entire expanded affiliated group, if any, of the FFI, have more than $50 million in assets on its consolidated or
combined balance sheet as of the end of its most recent accounting year.

Part VII Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle
20 Name of sponsoring entity:

21 I certify that the entity identified in Part I:

• Is an FFI solely because it is an investment entity described in §1.1471-5(e)(4);

• Is not a  QI, WP, or WT;

• Has a contractual relationship with the above identified sponsoring entity that agrees to fulfill all due diligence, withholding, and reporting
responsibilities of a participating FFI on behalf of this entity; and 

• Twenty or fewer individuals own all of the debt and equity interests in the entity (disregarding debt interests owned by U.S. financial
institutions, participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, and certified deemed-compliant FFIs and equity interests owned by an 
entity if that entity owns 100 percent of the equity interests in the FFI and is itself a sponsored FFI). 

Part VIII Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity
22 I certify that the entity identified in Part I:

• Was in existence as of January 17, 2013;

• Issued all classes of its debt or equity interests to investors on or before January 17, 2013, pursuant to a trust indenture or similar agreement; and
• Is certified deemed-compliant because it satisfies the requirements to be treated as a limited life debt investment entity (such as the
restrictions with respect to its assets and other requirements under § 1.1471-5(f)(2)(iv)). 

Part IX Certified Deemed-Compliant Investment Advisors and Investment Managers
23 I certify that the entity identified in Part I:

• Is a financial institution solely because it is an investment entity described in §1.1471-5(e)(4)(i)(A); and

• Does not maintain financial accounts.
Part X Owner-Documented FFI 

Note. This status only applies if the U.S. financial institution or participating FFI to which this form is given has agreed that it will treat the FFI as an 
owner-documented FFI (see instructions for eligibility requirements). In addition, the FFI must make the certifications below.

24a (All owner-documented FFIs check here) I certify that the FFI identified in Part I: 

• Does not act as an intermediary;

• Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;

• Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others;

• Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to
a financial account;

• Is not owned by or in an expanded affiliated group with an entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar
business, holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or is an insurance company (or the holding 
company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; and

• Does not maintain a financial account for any nonparticipating FFI.

Form  W-8BEN-E  (2-2014) 



Form W-8BEN-E (2-2014) Page 4 
Part X Owner-Documented FFI (continued)

Check box 24b or 24c, whichever applies.

b I certify that the FFI identified in Part I:

• Has provided, or will provide, an FFI owner reporting statement that contains:

• The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified U.S.
person that owns a direct or indirect equity interest in the owner-documented FFI (looking through all entities other than specified U.S. 
persons); 

• The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified U.S.
person that owns a debt interest in the owner-documented FFI (including any indirect debt interest, which includes debt interests in any 
entity that directly or indirectly owns the payee or any direct or indirect equity interest in a debt holder of the payee) that constitutes a 
financial account in excess of $50,000 (disregarding all such debt interests owned by participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, 
certified deemed-compliant FFIs, excepted NFFEs, exempt beneficial owners, or U.S. persons other than specified U.S. persons); and 

• Any additional information the withholding agent requests in order to fulfill its obligations with respect to the entity.

c I certify that the FFI identified in Part I has provided, or will provide, an auditor's letter, signed within four years of the date of payment,

from an independent accounting firm or legal representative with a location in the United States stating that the firm or representative has
reviewed the FFI's documentation with respect to all of its owners and debt holders identified in §1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2), and that the FFI
meets all the requirements to be an owner-documented FFI. The FFI identified in Part I has also provided, or will provide, an FFI owner
reporting statement of its owners that are specified U.S. persons and  Form(s) W-9, with applicable waivers.

Check box 24d if applicable.

d I certify that the entity identified in line 1 is a trust that does not have any contingent beneficiaries or designated classes with unidentified 
beneficiaries.

Part XI Restricted Distributor 
25a (All restricted distributors check here) I certify that the entity identified in Part I:

• Operates as a distributor with respect to debt or equity interests of the restricted fund with respect to which this form is furnished;

• Provides investment services to at least 30 customers unrelated to each other and less than half of its customers are related to each other;

• Is required to perform AML due diligence procedures under the anti-money laundering laws of its country of organization (which is an FATF-
compliant jurisdiction);

• Operates solely in its country of incorporation or organization, has no fixed place of business outside of that country, and has the same
country of incorporation or organization as all members of its affiliated group, if any;

• Does not solicit customers outside its country of incorporation or organization;

• Has no more than $175 million in total assets under management and no more than $7 million in gross revenue on its income statement for
the most recent accounting year;

• Is not a member of an expanded affiliated group that has more than $500 million in total assets under management or more than $20 million
in gross revenue for its most recent accounting year on a combined or consolidated income statement; and

• Does not distribute any debt or securities of the restricted fund to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S.
owners, or nonparticipating FFIs.

Check box 25b or 25c, whichever applies.
I further certify that with respect to all sales of debt or equity interests in the restricted fund with respect to which this form is furnished that are made 
after December 31, 2011, the entity identified in Part I:

b Has been bound by a distribution agreement that contained a general prohibition on the sale of debt or securities to U.S. entities and U.S. 
resident individuals and is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition of the sale of debt or securities to any 
specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI.

c Is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition on the sale of debt or securities to any specified U.S. person, 
passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI and, for all sales made prior to the time that such a 
restriction was included in its distribution agreement, has reviewed all accounts related to such sales in accordance with the procedures 
identified in §1.1471-4(c) applicable to preexisting accounts and has redeemed or retired any, or caused the restricted fund to transfer the 
securities to a distributor that is a participating FFI or reporting Model 1 FFI securities which were sold to specified U.S. persons, passive 
NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.

Part XII Nonreporting IGA FFI
26 I certify that the entity identified in Part I: 

• Meets the requirements to be considered a nonreporting financial institution pursuant to an applicable IGA between the United States and
; 

• Is treated as a under the provisions of the applicable IGA (see instructions); and

• If you are an FFI treated as a registered deemed-compliant FFI under an applicable Model 2 IGA, provide your GIIN:
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Part XIII Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue 
27 I certify that the entity identified in Part I is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a 

type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or 
obligations for which this form is submitted (except as permitted in §1.1471-6(h)(2)). 

Part XIV International Organization
Check box 28a or 28b, whichever applies.

28a I certify that the entity identified in Part I is an international organization described in section 7701(a)(18).

b I certify that the entity identified in Part I:

• Is comprised primarily of foreign governments;
• Is recognized as an intergovernmental or supranational organization under a foreign law similar to the International Organizations Immunities
Act;  

• The benefit of the entity's income does not inure to any private person;

• Is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company,
custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as 
permitted in §1.1471-6(h)(2)).  

Part XV Exempt Retirement Plans
Check box 29a, b, c, d, e, or f, whichever applies.

29a I certify that the entity identified in Part I:

• Is established in a country with which the United States has an income tax treaty in force (see Part III if claiming treaty benefits);

• Is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits; and

• Is entitled to treaty benefits on income that the fund derives from U.S. sources (or would be entitled to benefits if it derived any such income)
as a resident of the other country which satisfies any applicable limitation on benefits requirement.  

b I certify that the entity identified in Part I:

• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former
employees of one or more employers in consideration for services rendered; 

• No single beneficiary has a right to more than 5% of the FFI's assets;

• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the
country in which the fund is established or operated; and 

• Is generally exempt from tax on investment income under the laws of the country in which it is established or operates due to its status as
a retirement or pension plan; 

• Receives at least 50% of its total contributions from sponsoring employers (disregarding transfers of assets from other plans described in
this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, other retirement funds described in an 
applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in §1.1471-5(b)(2)(i)(A)); 

• Either does not permit or penalizes distributions or withdrawals made before the occurrence of specified events related to retirement,
disability, or death (except rollover distributions to accounts described in §1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), 
to retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or to other retirement funds described in this part or 
in an applicable Model 1 or Model 2 IGA); or 

• Limits contributions by employees to the fund by reference to earned income of the employee or may not exceed $50,000 annually.

c I certify that the entity identified in Part I:

• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former
employees of one or more employers in consideration for services rendered; 

• Has fewer than 50 participants;

• Is sponsored by one or more employers each of which is not an investment entity or passive NFFE;

• Employee and employer contributions to the fund (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and
pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in §1.1471-5(b)(2)(i)(A)) are limited by reference to 
earned income and compensation of the employee, respectively;  

• Participants that are not residents of the country in which the fund is established or operated are not entitled to more than 20 percent of the
fund's assets; and 

• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the
country in which the fund is established or operates. 

d I certify that the entity identified in Part I is formed pursuant to a pension plan that would meet the requirements of section 401(a), other 

than the requirement that the plan be funded by a trust created or organized in the United States. 

e I certify that the entity identified in Part I is established exclusively to earn income for the benefit of one or more retirement funds

described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, accounts described in §1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and 
pension accounts), or retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
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Part XV Exempt Retirement Plans (Continued)

f I certify that the entity identified in Part I:

• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession
(each as defined in §1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, 
disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or persons designated by such 
employees); or 

• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession
(each as defined in §1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, 
disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are not current or former employees of such sponsor, but are in consideration 
of personal services performed for the sponsor. 

Part XVI Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners 
30 I certify that the entity identified in Part I: 

• Is an FFI solely because it is an investment entity;

• Each direct holder of an equity interest in the investment entity is an exempt beneficial owner described in §1.1471-6 or in an applicable
Model 1 or Model 2 IGA;

• Each direct holder of a debt interest in the investment entity is either a depository institution (with respect to a loan made to such entity) or an
exempt beneficial owner described in §1.1471-6 or an applicable Model 1 or Model 2 IGA. 

• Has provided an owner reporting statement that contains the name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and a description of the type of
documentation provided to the withholding agent for every person that owns a debt interest constituting a financial account or direct equity 
interest in the entity; and 

• Has provided documentation establishing that every owner of the entity is an entity described in §1.1471-6(b), (c), (d), (e), (f) and/or (g) without
regard to whether such owners are beneficial owners. 

Part XVII Territory Financial Institution 
31 I certify that the entity identified in Part I is a financial institution (other than an investment entity) that is incorporated or organized under

the laws of a possession of the United States.  
Part XVIII Excepted Nonfinancial Group Entity

32 I certify that the entity identified in Part I:

• Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity's activities are functions described in
§1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E);

• Is a member of a nonfinancial group described in §1.1471-5(e)(5)(i)(B);

• Is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity's expanded affiliated group); and
• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any
investment vehicle with an investment strategy to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for 
investment purposes.  

Part XIX Excepted Nonfinancial Start-Up Company 
33 I certify that the entity identified in Part I:

• Was formed on (or, in the case of a new line of business, the date of board resolution approving the new line of business)

(date must be less than 24 months prior to date of payment); 

• Is not yet operating a business and has no prior operating history or is investing capital in assets with the intent to operate a new line of
business other than that of a financial institution or passive NFFE; 

• Is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; and

• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any
investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes. 

Part XX Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy 
34 I certify that the entity identified in Part I:

• Filed a plan of liquidation, filed a plan of reorganization, or filed for bankruptcy on ;

• During the past 5 years has not been engaged in business as a financial institution or acted as a passive NFFE;

• Is either liquidating or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a nonfinancial
entity; and 

• Has, or will provide, documentary evidence such as a bankruptcy filing or other public documentation that supports its claim if it remains in
bankruptcy or liquidation for more than three years. 

Part XXI 501(c) Organization
35 I certify that the entity identified in Part I is a 501(c) organization that:

• Has been issued a determination letter from the IRS that is currently in effect concluding that the payee is a section 501(c) organization that is
dated ; or

• Has provided a copy of an opinion from U.S. counsel certifying that the payee is a section 501(c) organization (without regard to whether the
payee is a foreign private foundation). 
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Part XXII Non-Profit Organization 

36 I certify that the entity identified in Part I is a non-profit organization that meets the following requirements: 

• The entity is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes;

• The entity is exempt from income tax in its country of residence;

• The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
• Neither the applicable laws of the entity's country of residence nor the entity's formation documents permit any income or assets of the entity
to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's 
charitable activities or as payment of reasonable compensation for services rendered or payment representing the fair market value of property 
which the entity has purchased; and 

• The applicable laws of the entity's country of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or
dissolution, all of its assets be distributed to an entity that is a foreign government, an integral part of a foreign government, a controlled entity 
of a foreign government, or another organization that is described in this Part XXII or escheats to the government of the entity's country of 
residence or any political subdivision thereof. 

Part XXIII Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation 
Check box 37a or 37b, whichever applies.

37a I certify that:

• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; and

• The stock of such corporation is regularly traded on one or more established securities markets, including
(name one securities exchange upon which the stock is regularly traded). 

b I certify that:

• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution;

• The entity identified in Part I is a member of the same expanded affiliated group as an entity the stock of which is regularly traded on an
established securities market; 

• The name of the entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market, is ; and
• The name of the securities market on which the stock is regularly traded is .

Part XXIV Excepted Territory NFFE 
38 I certify that:

• The entity identified in Part I is an entity that is organized in a possession of the United States;

• The entity identified in Part I:

• Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business,

• Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or

• Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect
to a financial account; and

• All of the owners of the entity identified in Part I are bona fide residents of the possession in which the NFFE is organized or incorporated.

Part XXV Active NFFE 
39 I certify that:

• The entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution;

• Less than 50% of such entity's gross income for the preceding calendar year is passive income; and

• Less than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a
weighted average of the percentage of passive assets measured quarterly) (see instructions for the definition of passive income). 

Part XXVI Passive NFFE 
40a I certify that the entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution (other than an investment entity organized in a

possession of the United States) and is not certifying its status as a publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory NFFE, active 
NFFE, direct reporting NFFE, or sponsored direct reporting NFFE.

Check box 40b or 40c, whichever applies.

b I further certify that the entity identified in Part I has no substantial U.S. owners, or

c I further certify that the entity identified in Part I has provided the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner of the NFFE in Part XXX.
Part XXVII Excepted Inter-Affiliate FFI 

41 I certify that the entity identified in Part I: 

• Is a member of an expanded affiliated group;

• Does not maintain financial accounts (other than accounts maintained for members of its expanded affiliated group);
• Does not make withholdable payments to any person other than to members of its expanded affiliated group that are not limited FFIs or
limited branches; 

• Does not hold an account (other than a depository account in the country in which the entity is operating to pay for expenses) with or receive
payments from any withholding agent other than a member of its expanded affiliated group; and

• Has not agreed to report under §1.1471-4(d)(2)(ii)(C) or otherwise act as an agent for chapter 4 purposes on behalf of any financial institution, including
a member of its expanded affiliated group.
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Part XXVIII Sponsored Direct Reporting NFFE 

42 Name of sponsoring entity: 

43 I certify that the entity identified in Part I is a direct reporting NFFE that is sponsored by the entity identified in line 42.

Part XXIX Certification
Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further 
certify under penalties of perjury that: 

• The entity identified on line 1 of this form is the beneficial owner of all the income to which this form relates, is using this form to certify its status for chapter 4 

purposes, or is a merchant submitting this form for purposes of section 6050W, 

• The entity identified on line 1 of this form is not a U.S. person,
• The income to which this form relates is: (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) effectively connected but is 

not subject to tax under an income tax treaty, or (c) the partner’s share of a partnership's effectively connected income, and

• For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which the entity on line 1 is the beneficial 
owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner. 

I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification on this form becomes incorrect.

Sign Here 

▲

Signature of individual authorized to sign for beneficial owner Print Name Date (MM-DD-YYYY) 

I certify that I have the capacity to sign for the entity identified on line 1 of this form. 

Part XXX Substantial U.S. Owners of Passive NFFE
As required by Part XXVI, provide the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner of the NFFE. Please see instructions for definition of 
substantial U.S. owner.

Name Address TIN
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2.

Name (as shown on your income tax return)

Business name/disregarded entity name, if different from above

Check appropriate box for federal tax classification: 

Individual/sole proprietor  C Corporation S Corporation Partnership Trust/estate

Limited liability company. Enter the tax classification (C=C corporation, S=S corporation, P=partnership) ▶ 

Other (see instructions) ▶

Exemptions (see instructions):

Exempt payee code (if any)

Exemption from FATCA reporting
 code (if any)

Address (number, street, and apt. or suite no.)

City, state, and ZIP code

Requester’s name and address (optional)

List account number(s) here (optional)

Part I Taxpayer Identification Number (TIN)
Enter your TIN in the appropriate box. The TIN provided must match the name given on the “Name” line 
to avoid backup withholding. For individuals, this is your social security number (SSN). However, for a 
resident alien, sole proprietor, or disregarded entity, see the Part I instructions on page 3. For other 
entities, it is your employer identification number (EIN). If you do not have a number, see How to get a 
TIN on page 3.

Note. If the account is in more than one name, see the chart on page 4 for guidelines on whose 
number to enter.

Social security number

– –

Employer identification number 

–

Part II Certification
Under penalties of perjury, I certify that:

1. The number shown on this form is my correct taxpayer identification number (or I am waiting for a number to be issued to me), and

2. I am not subject to backup withholding because: (a) I am exempt from backup withholding, or (b) I have not been notified by the Internal Revenue
Service (IRS) that I am subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends, or (c) the IRS has notified me that I am
no longer subject to backup withholding, and

3. I am a U.S. citizen or other U.S. person (defined below), and

4. The FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that I am exempt from FATCA reporting is correct.

Certification instructions. You must cross out item 2 above if you have been notified by the IRS that you are currently subject to backup withholding 
because you have failed to report all interest and dividends on your tax return. For real estate transactions, item 2 does not apply. For mortgage 
interest paid, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, contributions to an individual retirement arrangement (IRA), and 
generally, payments other than interest and dividends, you are not required to sign the certification, but you must provide your correct TIN. See the 
instructions on page 3.

Sign 
Here

Signature of 
U.S. person ▶ Date ▶

General Instructions
Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise noted.

Future developments. The IRS has created a page on IRS.gov for information 
about Form W-9, at www.irs.gov/w9. Information about any future developments 
affecting Form W-9 (such as legislation enacted after we release it) will be posted 
on that page.

Purpose of Form
A person who is required to file an information return with the IRS must obtain your 
correct taxpayer identification number (TIN) to report, for example, income paid to 
you, payments made to you in settlement of payment card and third party network 
transactions, real estate transactions, mortgage interest you paid, acquisition or 
abandonment of secured property, cancellation of debt, or contributions you made 
to an IRA.

Use Form W-9 only if you are a U.S. person (including a resident alien), to 
provide your correct TIN to the person requesting it (the requester) and, when 
applicable, to:

1. Certify that the TIN you are giving is correct (or you are waiting for a number 
to be issued),

2. Certify that you are not subject to backup withholding, or

3. Claim exemption from backup withholding if you are a U.S. exempt payee. If 
applicable, you are also certifying that as a U.S. person, your allocable share of 
any partnership income from a U.S. trade or business is not subject to the 

withholding tax on foreign partners’ share of effectively connected income, and

4. Certify that FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that you are 
exempt from the FATCA reporting, is correct.

Note. If you are a U.S. person and a requester gives you a form other than Form 
W-9 to request your TIN, you must use the requester’s form if it is substantially 
similar to this Form W-9.

Definition of a U.S. person. For federal tax purposes, you are considered a U.S. 
person if you are:

• An individual who is a U.S. citizen or U.S. resident alien,

• A partnership, corporation, company, or association created or organized in the 
United States or under the laws of the United States,

• An estate (other than a foreign estate), or

• A domestic trust (as defined in Regulations section 301.7701-7).

Special rules for partnerships. Partnerships that conduct a trade or business in 
the United States are generally required to pay a withholding tax under section 
1446 on any foreign partners’ share of effectively connected taxable income from 
such business. Further, in certain cases where a Form W-9 has not been received, 
the rules under section 1446 require a partnership to presume that a partner is a 
foreign person, and pay the section 1446 withholding tax. Therefore, if you are a 
U.S. person that is a partner in a partnership conducting a trade or business in the 
United States, provide Form W-9 to the partnership to establish your U.S. status 
and avoid section 1446 withholding on your share of partnership income.
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In the cases below, the following person must give Form W-9 to the partnership 
for purposes of establishing its U.S. status and avoiding withholding on its 
allocable share of net income from the partnership conducting a trade or business 
in the United States:

• In the case of a disregarded entity with a U.S. owner, the U.S. owner of the 
disregarded entity and not the entity,

• In the case of a grantor trust with a U.S. grantor or other U.S. owner, generally, 
the U.S. grantor or other U.S. owner of the grantor trust and not the trust, and

• In the case of a U.S. trust (other than a grantor trust), the U.S. trust (other than a 
grantor trust) and not the beneficiaries of the trust.

Foreign person. If you are a foreign person or the U.S. branch of a foreign bank 
that has elected to be treated as a U.S. person, do not use Form W-9. Instead, use 
the appropriate Form W-8 or Form 8233 (see Publication 515, Withholding of Tax 
on Nonresident Aliens and Foreign Entities).

Nonresident alien who becomes a resident alien. Generally, only a nonresident 
alien individual may use the terms of a tax treaty to reduce or eliminate U.S. tax on 
certain types of income. However, most tax treaties contain a provision known as 
a “saving clause.” Exceptions specified in the saving clause may permit an 
exemption from tax to continue for certain types of income even after the payee 
has otherwise become a U.S. resident alien for tax purposes.

If you are a U.S. resident alien who is relying on an exception contained in the 
saving clause of a tax treaty to claim an exemption from U.S. tax on certain types 
of income, you must attach a statement to Form W-9 that specifies the following 
five items:

1. The treaty country. Generally, this must be the same treaty under which you 
claimed exemption from tax as a nonresident alien.

2. The treaty article addressing the income.

3. The article number (or location) in the tax treaty that contains the saving 
clause and its exceptions.

4. The type and amount of income that qualifies for the exemption from tax.

5. Sufficient facts to justify the exemption from tax under the terms of the treaty 
article.

Example. Article 20 of the U.S.-China income tax treaty allows an exemption 
from tax for scholarship income received by a Chinese student temporarily present 
in the United States. Under U.S. law, this student will become a resident alien for 
tax purposes if his or her stay in the United States exceeds 5 calendar years. 
However, paragraph 2 of the first Protocol to the U.S.-China treaty (dated April 30, 
1984) allows the provisions of Article 20 to continue to apply even after the 
Chinese student becomes a resident alien of the United States. A Chinese student 
who qualifies for this exception (under paragraph 2 of the first protocol) and is 
relying on this exception to claim an exemption from tax on his or her scholarship 
or fellowship income would attach to Form W-9 a statement that includes the 
information described above to support that exemption.

If you are a nonresident alien or a foreign entity, give the requester the 
appropriate completed Form W-8 or Form 8233.

What is backup withholding? Persons making certain payments to you must 
under certain conditions withhold and pay to the IRS a percentage of such 
payments. This is called “backup withholding.”  Payments that may be subject to 
backup withholding include interest, tax-exempt interest, dividends, broker and 
barter exchange transactions, rents, royalties, nonemployee pay, payments made 
in settlement of payment card and third party network transactions, and certain 
payments from fishing boat operators. Real estate transactions are not subject to 
backup withholding.

You will not be subject to backup withholding on payments you receive if you 
give the requester your correct TIN, make the proper certifications, and report all 
your taxable interest and dividends on your tax return.

Payments you receive will be subject to backup  
withholding if:

1. You do not furnish your TIN to the requester,

2. You do not certify your TIN when required (see the Part II instructions on page 
3 for details),

3. The IRS tells the requester that you furnished an incorrect TIN,

4. The IRS tells you that you are subject to backup withholding because you did 
not report all your interest and dividends on your tax return (for reportable interest 
and dividends only), or

5. You do not certify to the requester that you are not subject to backup 
withholding under 4 above (for reportable interest and dividend accounts opened 
after 1983 only).

Certain payees and payments are exempt from backup withholding. See Exempt 
payee code on page 3 and the separate Instructions for the Requester of Form 
W-9 for more information.

Also see Special rules for partnerships on page 1.

What is FATCA reporting? The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
requires a participating foreign financial institution to report all United States 
account holders that are specified United States persons. Certain payees are 
exempt from FATCA reporting. See Exemption from FATCA reporting code on 
page 3 and the Instructions for the Requester of Form W-9 for more information.

Updating Your Information
You must provide updated information to any person to whom you claimed to be 
an exempt payee if you are no longer an exempt payee and anticipate receiving 
reportable payments in the future from this person. For example, you may need to 
provide updated information if you are a C corporation that elects to be an S 
corporation, or if you no longer are tax exempt. In addition, you must furnish a new 
Form W-9 if the name or TIN changes for the account, for example, if the grantor 
of a grantor trust dies.

Penalties
Failure to furnish TIN. If you fail to furnish your correct TIN to a requester, you are 
subject to a penalty of $50 for each such failure unless your failure is due to 
reasonable cause and not to willful neglect.

Civil penalty for false information with respect to withholding. If you make a 
false statement with no reasonable basis that results in no backup withholding, 
you are subject to a $500 penalty.

Criminal penalty for falsifying information. Willfully falsifying certifications or 
affirmations may subject you to criminal penalties including fines and/or 
imprisonment.

Misuse of TINs. If the requester discloses or uses TINs in violation of federal law, 
the requester may be subject to civil and criminal penalties.

Specific Instructions
Name
If you are an individual, you must generally enter the name shown on your income 
tax return. However, if you have changed your last name, for instance, due to 
marriage without informing the Social Security Administration of the name change, 
enter your first name, the last name shown on your social security card, and your 
new last name.

If the account is in joint names, list first, and then circle, the name of the person 
or entity whose number you entered in Part I of the form.

Sole proprietor. Enter your individual name as shown on your income tax return 
on the “Name” line. You may enter your business, trade, or “doing business as 
(DBA)” name on the “Business name/disregarded entity name” line.

Partnership, C Corporation, or S Corporation. Enter the entity's name on the 
“Name” line and any business, trade, or “doing business as (DBA) name” on the 
“Business name/disregarded entity name” line.

Disregarded entity. For U.S. federal tax purposes, an entity that is disregarded as 
an entity separate from its owner is treated as a “disregarded entity.”  See 
Regulation section 301.7701-2(c)(2)(iii). Enter the owner's name on the “Name” 
line. The name of the entity entered on the “Name” line should never be a 
disregarded entity. The name on the “Name” line must be the name shown on the 
income tax return on which the income should be reported. For example, if a 
foreign LLC that is treated as a disregarded entity for U.S. federal tax purposes 
has a single owner that is a U.S. person, the U.S. owner's name is required to be 
provided on the “Name” line. If the direct owner of the entity is also a disregarded 
entity, enter the first owner that is not disregarded for federal tax purposes. Enter 
the disregarded entity's name on the “Business name/disregarded entity name” 
line. If the owner of the disregarded entity is a foreign person, the owner must 
complete an appropriate Form W-8 instead of a Form W-9.  This is the case even if 
the foreign person has a U.S. TIN. 

Note. Check the appropriate box for the U.S. federal tax classification of the 
person whose name is entered on the “Name” line (Individual/sole proprietor, 
Partnership, C Corporation, S Corporation, Trust/estate).

Limited Liability Company (LLC). If the person identified on the “Name” line is an 
LLC, check the “Limited liability company” box only and enter the appropriate 
code for the U.S. federal tax classification in the space provided. If you are an LLC 
that is treated as a partnership for U.S. federal tax purposes, enter “P” for 
partnership. If you are an LLC that has filed a Form 8832 or a Form 2553 to be 
taxed as a corporation, enter “C” for C corporation or “S” for S corporation, as 
appropriate. If you are an LLC that is disregarded as an entity separate from its 
owner under Regulation section 301.7701-3 (except for employment and excise 
tax), do not check the LLC box unless the owner of the LLC (required to be 
identified on the “Name” line) is another LLC that is not disregarded for U.S. 
federal tax purposes. If the LLC is disregarded as an entity separate from its 
owner, enter the appropriate tax classification of the owner identified on the 
“Name” line.

Other entities. Enter your business name as shown on required U.S. federal tax 
documents on the “Name” line. This name should match the name shown on the 
charter or other legal document creating the entity. You may enter any business, 
trade, or DBA name on the “Business name/disregarded entity name” line.

Exemptions
If you are exempt from backup withholding and/or FATCA reporting, enter in the 
Exemptions box, any code(s) that may apply to you. See Exempt payee code and 
Exemption from FATCA reporting code on page 3.
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Exempt payee code. Generally, individuals (including sole proprietors) are not 
exempt from backup withholding. Corporations are exempt from backup 
withholding for certain payments, such as interest and dividends. Corporations are 
not exempt from backup withholding for payments made in settlement of payment 
card or third party network transactions.

Note. If you are exempt from backup withholding, you should still complete this 
form to avoid possible erroneous backup withholding.

The following codes identify payees that are exempt from backup withholding:

1—An organization exempt from tax under section 501(a), any IRA, or a 
custodial account under section 403(b)(7) if the account satisfies the requirements 
of section 401(f)(2)

2—The United States or any of its agencies or instrumentalities

3—A state, the District of Columbia, a possession of the United States, or any of 
their political subdivisions or instrumentalities

4—A foreign government or any of its political subdivisions, agencies, or 
instrumentalities 

5—A corporation

6—A dealer in securities or commodities required to register in the United 
States, the District of Columbia, or a possession of the United States

7—A futures commission merchant registered with the Commodity Futures 
Trading Commission

8—A real estate investment trust

9—An entity registered at all times during the tax year under the Investment 
Company Act of 1940

10—A common trust fund operated by a bank under section 584(a)

11—A financial institution

12—A middleman known in the investment community as a nominee or 
custodian

13—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947

The following chart shows types of payments that may be exempt from backup 
withholding. The chart applies to the exempt payees listed above, 1 through 13.

IF the payment is for . . . THEN the payment is exempt for . . .

Interest and dividend payments All exempt payees except 
for 7

Broker transactions Exempt payees 1 through 4 and 6 
through 11 and all C corporations. S 
corporations must not enter an exempt 
payee code because they are exempt 
only for sales of noncovered securities 
acquired prior to 2012. 

Barter exchange transactions and 
patronage dividends

Exempt payees 1 through 4

Payments over $600 required to be 

reported and direct sales over $5,0001
Generally, exempt payees 

1 through 52

Payments made in settlement of 
payment card or third party network 
transactions 

Exempt payees 1 through 4

1 See Form 1099-MISC, Miscellaneous Income, and its instructions.
2 However, the following payments made to a corporation and reportable on Form 

1099-MISC are not exempt from backup withholding: medical and health care 
payments, attorneys' fees, gross proceeds paid to an attorney, and payments for 
services paid by a federal executive agency.

Exemption from FATCA reporting code. The following codes identify payees 
that are exempt from reporting under FATCA. These codes apply to persons 
submitting this form for accounts maintained outside of the United States by 
certain foreign financial institutions. Therefore, if you are only submitting this form 
for an account you hold in the United States, you may leave this field blank. 
Consult with the person requesting this form if you are uncertain if the financial 
institution is subject to these requirements.

A—An organization exempt from tax under section 501(a) or any individual 
retirement plan as defined in section 7701(a)(37)

B—The United States or any of its agencies or instrumentalities

C—A state, the District of Columbia, a possession of the United States, or any 
of their political subdivisions or instrumentalities

D—A corporation the stock of which is regularly traded on one or more 
established securities markets, as described in Reg. section 1.1472-1(c)(1)(i)

E—A corporation that is a member of the same expanded affiliated group as a 
corporation described in Reg. section 1.1472-1(c)(1)(i)

F—A dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments 
(including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is 
registered as such under the laws of the United States or any state

G—A real estate investment trust

H—A regulated investment company as defined in section 851 or an entity 
registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 
1940

I—A common trust fund as defined in section 584(a)

J—A bank as defined in section 581

K—A broker

L—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947(a)(1)

M—A tax exempt trust under a section 403(b) plan or section 457(g) plan

Part I. Taxpayer Identification Number (TIN)
Enter your TIN in the appropriate box. If you are a resident alien and you do not 
have and are not eligible to get an SSN, your TIN is your IRS individual taxpayer 
identification number (ITIN). Enter it in the social security number box. If you do not 
have an ITIN, see How to get a TIN below.

If you are a sole proprietor and you have an EIN, you may enter either your SSN 
or EIN. However, the IRS prefers that you use your SSN.

If you are a single-member LLC that is disregarded as an entity separate from its 
owner (see Limited Liability Company (LLC) on page 2), enter the owner’s SSN (or 
EIN, if the owner has one). Do not enter the disregarded entity’s EIN. If the LLC is 
classified as a corporation or partnership, enter the entity’s EIN.

Note. See the chart on page 4 for further clarification of name and TIN 
combinations.

How to get a TIN. If you do not have a TIN, apply for one immediately. To apply 
for an SSN, get Form SS-5, Application for a Social Security Card, from your local 
Social Security Administration office or get this form online at www.ssa.gov. You 
may also get this form by calling 1-800-772-1213. Use Form W-7, Application for 
IRS Individual Taxpayer Identification Number, to apply for an ITIN, or Form SS-4, 
Application for Employer Identification Number, to apply for an EIN. You can apply 
for an EIN online by accessing the IRS website at www.irs.gov/businesses and 
clicking on Employer Identification Number (EIN) under Starting a Business. You 
can get Forms W-7 and SS-4 from the IRS by visiting IRS.gov or by calling 1-800-
TAX-FORM (1-800-829-3676).

If you are asked to complete Form W-9 but do not have a TIN, apply for a TIN 
and write “Applied For” in the space for the TIN, sign and date the form, and give it 
to the requester. For interest and dividend payments, and certain payments made 
with respect to readily tradable instruments, generally you will have 60 days to get 
a TIN and give it to the requester before you are subject to backup withholding on 
payments. The 60-day rule does not apply to other types of payments. You will be 
subject to backup withholding on all such payments until you provide your TIN to 
the requester.

Note. Entering “Applied For” means that you have already applied for a TIN or that 
you intend to apply for one soon.

Caution: A disregarded U.S. entity that has a foreign owner must use the 
appropriate Form W-8.

Part II. Certification
To establish to the withholding agent that you are a U.S. person, or resident alien, 
sign Form W-9. You may be requested to sign by the withholding agent even if 
items 1, 4, or 5 below indicate otherwise.

For a joint account, only the person whose TIN is shown in Part I should sign 
(when required). In the case of a disregarded entity, the person identified on the 
“Name” line must sign. Exempt payees, see Exempt payee code earlier.

Signature requirements. Complete the certification as indicated in items 1 
through 5 below.

1. Interest, dividend, and barter exchange accounts opened before 1984 
and broker accounts considered active during 1983. You must give your 
correct TIN, but you do not have to sign the certification.

2. Interest, dividend, broker, and barter exchange accounts opened after 
1983 and broker accounts considered inactive during 1983. You must sign the 
certification or backup withholding will apply. If you are subject to backup 
withholding and you are merely providing your correct TIN to the requester, you 
must cross out item 2 in the certification before signing the form.

3. Real estate transactions. You must sign the certification. You may cross out 
item 2 of the certification.

4. Other payments. You must give your correct TIN, but you do not have to sign 
the certification unless you have been notified that you have previously given an 
incorrect TIN. “Other payments” include payments made in the course of the 
requester’s trade or business for rents, royalties, goods (other than bills for 
merchandise), medical and health care services (including payments to 
corporations), payments to a nonemployee for services, payments made in 
settlement of payment card and third party network transactions, payments to 
certain fishing boat crew members and fishermen, and gross proceeds paid to 
attorneys (including payments to corporations).

5. Mortgage interest paid by you, acquisition or abandonment of secured 
property, cancellation of debt, qualified tuition program payments (under 
section 529), IRA, Coverdell ESA, Archer MSA or HSA contributions or 
distributions, and pension distributions. You must give your correct TIN, but you 
do not have to sign the certification.
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What Name and Number To Give the Requester
For this type of account: Give name and SSN of:

1. Individual The individual
2. Two or more individuals (joint

account)
The actual owner of the account or, 
if combined funds, the first 
individual on the account 1

3. Custodian account of a minor 
 (Uniform Gift to Minors Act)

The minor 2

4. a. The usual revocable savings 
trust (grantor is also trustee) 
b. So-called trust account that is 
not a legal or valid trust under 
state law

The grantor-trustee 1

The actual owner 1

5. Sole proprietorship or disregarded 
entity owned by an individual

The owner 3

6. Grantor trust filing under Optional 
Form 1099 Filing Method 1 (see 
Regulation section 1.671-4(b)(2)(i)(A))

The grantor*

For this type of account: Give name and EIN of:

7. Disregarded entity not owned by an 
individual

The owner

8. A valid trust, estate, or pension trust Legal entity 4

9. Corporation or LLC electing 
corporate status on Form 8832 or 
Form 2553

The corporation

10. Association, club, religious, 
charitable, educational, or other
tax-exempt organization

The organization

11. Partnership or multi-member LLC The partnership
12. A broker or registered nominee The broker or nominee

13. Account with the Department of 
Agriculture in the name of a public 
entity (such as a state or local 
government, school district, or 
prison) that receives agricultural 
program payments

The public entity

14. Grantor trust filing under the Form 
1041 Filing Method or the Optional 
Form 1099 Filing Method 2 (see 
Regulation section 1.671-4(b)(2)(i)(B))

The trust

1
List first and circle the name of the person whose number you furnish. If only one person on a 
joint account has an SSN, that person’s number must be furnished.

2
Circle the minor’s name and furnish the minor’s SSN.

3
You must show your individual name and you may also enter your business or “DBA”  name on 
the “Business name/disregarded entity” name line. You may use either your SSN or EIN (if you 
have one), but the IRS encourages you to use your SSN.

4
List first and circle the name of the trust, estate, or pension trust. (Do not furnish the TIN of the 
personal representative or trustee unless the legal entity itself is not designated in the account 
title.) Also see  Special rules for partnerships on page 1.

*Note. Grantor also must provide a Form W-9 to trustee of trust.

Note. If no name is circled when more than one name is listed, the number will be 
considered to be that of the first name listed.

Secure Your Tax Records from Identity Theft
Identity theft occurs when someone uses your personal information such as your 
name, social security number (SSN), or other identifying information, without your 
permission, to commit fraud or other crimes. An identity thief may use your SSN to 
get a job or may file a tax return using your SSN to receive a refund.

To reduce your risk:

• Protect your SSN,

• Ensure your employer is protecting your SSN, and

• Be careful when choosing a tax preparer.

If your tax records are affected by identity theft and you receive a notice from 
the IRS, respond right away to the name and phone number printed on the IRS 
notice or letter.

If your tax records are not currently affected by identity theft but you think you 
are at risk due to a lost or stolen purse or wallet, questionable credit card activity 
or credit report, contact the IRS Identity Theft Hotline at 1-800-908-4490 or submit 
Form 14039.

For more information, see Publication 4535, Identity Theft Prevention and Victim 
Assistance.

Victims of identity theft who are experiencing economic harm or a system 
problem, or are seeking help in resolving tax problems that have not been resolved 
through normal channels, may be eligible for Taxpayer Advocate Service (TAS) 
assistance. You can reach TAS by calling the TAS toll-free case intake line at 
1-877-777-4778 or TTY/TDD 1-800-829-4059.

Protect yourself from suspicious emails or phishing schemes.  Phishing is the 
creation and use of email and websites designed to mimic legitimate business 
emails and websites. The most common act is sending an email to a user falsely 
claiming to be an established legitimate enterprise in an attempt to scam the user 
into surrendering private information that will be used for identity theft.

The IRS does not initiate contacts with taxpayers via emails. Also, the IRS does 
not request personal detailed information through email or ask taxpayers for the 
PIN numbers, passwords, or similar secret access information for their credit card, 
bank, or other financial accounts.

If you receive an unsolicited email claiming to be from the IRS, forward this 
message to phishing@irs.gov. You may also report misuse of the IRS name, logo, 
or other IRS property to the Treasury Inspector General for Tax Administration at 
1-800-366-4484. You can forward suspicious emails to the Federal Trade 
Commission at: spam@uce.gov or contact them at www.ftc.gov/idtheft or 1-877-
IDTHEFT (1-877-438-4338).

Visit IRS.gov to learn more about identity theft and how to reduce your risk.

Privacy Act Notice
Section 6109 of the Internal Revenue Code requires you to provide your correct TIN to persons (including federal agencies) who are required to file information returns with 
the IRS to report interest, dividends, or certain other income paid to you; mortgage interest you paid; the acquisition or abandonment of secured property; the cancellation 
of debt; or contributions you made to an IRA, Archer MSA, or HSA. The person collecting this form uses the information on the form to file information returns with the IRS, 
reporting the above information. Routine uses of this information include giving it to the Department of Justice for civil and criminal litigation and to cities, states, the District 
of Columbia, and U.S. commonwealths and possessions for use in administering their laws. The information also may be disclosed to other countries under a treaty, to 
federal and state agencies to enforce civil and criminal laws, or to federal law enforcement and intelligence agencies to combat terrorism. You must provide your TIN 
whether or not you are required to file a tax return. Under section 3406, payers must generally withhold a percentage of taxable interest, dividend, and certain other 
payments to a payee who does not give a TIN to the payer. Certain penalties may also apply for providing false or fraudulent information.



ข้อกําหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าทีของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทครังที 1 

หนา้ 1 

เอกสารแนบ 6

ข้อกาํหนดสทิธ ิว่าดว้ยสทิธ ิและหน้าทขีองผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 
และผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธ ิทจีะซอืห ุน้สามัญของ 
บร ิษัท  เดนทลั คอรป์อเรชัน  จาํกัด (มหาชน) 



ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทครังที 1 

 หนา้ 2 

 

เอกสารแนบ 6

ข้อกาํหนดสิทธ ิว่าด้วยสิทธ ิและหน้าทขีองผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธ ิและผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ 
ทจีะซอืห ุน้สามัญของบร ิษัท  เดนทลั คอรป์อเรชัน  จาํกัด (มหาชน) ครังท  ี1 

 
 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) ครงัที 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” 
หรือ “D-W1”) ทีเสนอขายควบคู่กับหุน้สามญัเพิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ออกโดย บริษัท เดนทลั คอร์
ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ตามทีมติประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2562 เมือวนัที 17 ธนัวาคม 2562 โดยทีประชมุผู้
ถือหุน้ดงักลา่ว มีมติอนมุติัการเพิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทจาํนวนไม่เกิน 40,000,000 บาท จากเดิม 100,000,000 บาท เป็น
จาํนวน 140,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิมทนุทีออกใหม่จาํนวน 80,000,000 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท
ต่อหุน้ และมีมติจดัสรรหุน้เพิมทนุจาํนวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทต่อหุน้ เพือเสนอขายใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกนัทงัจาํนวน ในอตัราส่วน 5 หุน้
สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพิมทนุ โดยเสนอขายในราคา 2.50 บาทต่อหุน้ และมีมติจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุ จาํนวนไม่เกิน 
40,000,000 หุน้ มลูค่าทีตราไว ้0.50 บาท เพือรองรบัการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ D-W1 ทีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษัท ทีไดจ้องซือและไดช้าํระราคาค่าจองซือหุน้สามัญเพิมทุนของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุน้โดยไม่คิดมูลค่า ใน
อตัราสว่น 1 หุน้สามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธิ D-W1 ราคาการใชส้ทิธิเทา่กบั 4.00 บาทตอ่หุน้ 

 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัสทิธิตามทีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ทีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดง
สิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของ บริษัท เดนทลั คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) ครงัที 1 (“ขอ้กาํหนด
สิทธิ”) โดยผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนัตามขอ้กาํหนดสิทธิทกุประการ และใหถื้อวา่ผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิไดร้บัทราบและเขา้ใจขอ้กาํหนดต่างๆ ในขอ้กาํหนดสิทธิเป็นอย่างดีแลว้ รวมทงัไดใ้หค้วามเห็นชอบกบั
การแตง่ตงันายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิและขอ้กาํหนดตา่งๆ ในสญัญาแตง่ตงันายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิดว้ย 

 ทงันี ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิจะจดัใหมี้การเก็บรกัษาขอ้กาํหนดสิทธิและสญัญาแต่งตงันายทะเบียนใบสาํคญัแสดง
สิทธิไว ้ณ สาํนกังานใหญ่ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและสาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ เพือใหผู้ถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบขอ้กาํหนดสิทธิและสญัญาตา่งๆ ดงักลา่วไดใ้นวนัและเวลาทาํการของบคุคลดงักลา่ว (แลว้แต่
กรณี) 
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ส่วนท  ี1 

สาระสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสิทธ ิและรายละเอยีดเกยีวกับใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของ บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชนั จาํกัด 
(มหาชน) (“บรษัิท”) ครงัที 1 (D-W1) (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) 

วตัถปุระสงคข์องการออกใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

: เพือใชใ้นการดาํเนินโครงการตา่งๆ ในอนาคต การลงทนุขยายธุรกิจ และ/หรอื 
เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการทาํธรุกิจของบรษัิท  เมือมีการใชส้ิทธิซือหุน้สามญั
ของบรษัิทตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบชืุอผูถื้อและโอนเปลียนมือได ้

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิทีออก : ไม่เกิน  40,000,000 หน่วย ทงันี การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ครงัที 1 จะดาํเนินการเมือไดร้บัอนุมตัิจากทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 
1/2562 และ ภายหลงัการจดัสรรหุน้สามัญเพิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right 
Offering) ตามทีคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อทีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2562 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : -0- บาท (ศนูยบ์าท) 

อตัราการใชส้ทิธิซือหุน้สามญั : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หนว่ยมีสทิธิซือหุน้สามญัได ้1 หุน้  

ราคาการใชส้ทิธิซือหุน้สามญั : 4.00  บาทต่อหุน้ (เวน้แต่จะมีการปรบัราคาใชส้ิทธิตามเงือนไขการปรบัสิทธิ 
ทงันีราคาการใชส้ิทธิจะไม่ตาํกวา่มลูค่าทีตราไวข้องหุน้สามญัของบรษัิท) 

จาํนวนหุน้ทีออกเพือรองรบัใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 
16.671ของสดัส่วนจาํนวนหุน้รองรบัต่อจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด
ของบริษัท ซึงรวมจาํนวนหุน้ทีจะออกใหม่เพือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
(Right Offering) ตามทีคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อที
ประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2562 

ลกัษณะการจดัสรร : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ทีมีรายชือปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียน ณ 
วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิจองซือหุน้สามญัของบริษัท และไดจ้องซือ

1 วิธีการคาํนวณสดัสว่นจาํนวนหุน้รองรบั : (จาํนวนหุน้รองรบั warrant ทีเสนอขายในครงันี) + (จาํนวนหุน้รองรบั CD หรือ warrant ทีเสนอขายใน
ครงัอืน ซงึไม่รวมหุน้ทีจดัไวร้องรบั ESOP-CD หรอื ESOP-warrant) / (จาํนวนหุน้ทีจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทงัหมดของบรษัิท ซงึรวมจาํนวนหุน้ทีจะออกใหม่
เพือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ตามทีคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหเ้สนอตอ่ทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2562) 
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และชาํระราคาค่าจองซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษัทซึงเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิม (Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญั
แสดงสิทธิ (D-W1) โดยหากคาํนวณแลว้มีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิตาํกว่า 
1 หนว่ย ใหปั้ดเศษดงักลา่วทิงทงัจาํนวน  

วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันทีทีประชุมผู้ถือหุน้มีมติอนุมัติให้ออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัทีครบกาํหนดอายุใบสาํคญัแสดง
สทิธิ 

 ไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัทีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

อายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ : ไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัทีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ   

ระยะเวลาและกาํหนดการใชส้ิทธิ : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัทาํ
การสุดทา้ยของเดือนกุมภาพนัธ ์พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของ
แตล่ะปีปฏิทิน ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยวนัใชส้ิทธิวนัสดุทา้ยคือ
วนัครบกาํหนดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ และในกรณีวนัใชส้ิทธิครงัสดุทา้ยตรง
กับวนัหยุดทาํการของบริษัทใหเ้ลือนวนักาํหนดใชส้ิทธิครงัสุดทา้ยดังกล่าว
เป็นวันเปิดทําการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครังสุดท้ายดังกล่าว ซึง
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เป็นผูพิ้จารณากาํหนดการใชส้ทิธิครงัสดุทา้ยตอ่ไป 

ระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใช้
สทิธิ 

: ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิทีประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการซือหุน้สามัญของบริษัท 
จะต้องแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิซือหุน้สามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 
9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนัใชส้ิทธิในแต่ละ
ครงั ยกเวน้การใชส้ิทธิครงัสดุทา้ยกาํหนดใหมี้ระยะเวลาการแจง้ความจาํนง
ในการใชส้ิทธิครงัสดุทา้ยจะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัใชส้ทิธิครงัสดุทา้ย 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะนาํใบสาํคัญแสดงสิทธิ D-W1 เขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเกิดจาก
การใชส้ทิธิ 

: บริษัทจะนาํหุน้สามัญทีเกิดจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิเขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครงั ทังนี เพือให้หุน้สามัญดังกล่าว
สามารถทาํการซือขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดเ้ช่นเดียวกับหุน้สามัญเดิมของ
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บรษัิท 

ข้อกําหนดกรณีทีมีใบสําคัญแสดง
สทิธิเหลืออยู ่

: บรษัิทจะดาํเนินการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิทีเหลืออยูท่งัจาํนวน 

สทิธิและผลประโยชนอื์น : หุน้สามัญทีออกตามการใชส้ิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิในครงันี จะมีสิทธิ
และฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัททีออกไปก่อนหน้าทุก
ประการ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ :

1. หุน้สามญัใหม่ทีเกิดจากการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิในครงันี จะมีสทิธิและผลประโยชนเ์ท่าเทียมกบัหุน้สามญั
เดิมทีออกและเรยีกชาํระเต็มมลูคา่ของบรษัิททกุประการ

2. ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม มีดงันี

 ผลกระทบต่อสดัสว่นการถือหุน้และสทิธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution)

หากผูถื้อหุน้เดิมใชส้ิทธิทงัจาํนวน ผูถื้อหุน้จะไม่ไดร้บัผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้และสิทธิออกเสียงของผูถื้อ
หุน้ (Control Dilution) เนืองจากเป็นการออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน อย่างไรก็ตาม หากมี
การใชส้ิทธิครบถว้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยบคุคลอืนทีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทงัหมด จะมีผลกระทบต่อสดัส่วน
การถือหุน้และสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิมลดลงรอ้ยละ 16.67

Control dilution  =                จาํนวนหุน้รองรบัทีเสนอขายครงันี  

(จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัทซึงรวมจาํนวนหุน้ทีจะออกใหม่เพือเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ตามทีคณะกรรมการบรษัิทมีมติเห็นชอบใหเ้สนอ
ตอ่ทีประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2562) 

=   40,000,000 / 240,000,000    =   16.67% 

 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม หากมีการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทงั
จาํนวนแลว้ จะมีผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)  เทา่กบัรอ้ยละ 10.02 หรอื ไม่มี Price Dilution
เนืองจากราคาตลาดหลงัเสนอขายสงูกวา่ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

Price dilution = ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย  –  ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
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= (5.01 – 4.50) / 5.01 = 10.02% 

โดยราคาตลาดก่อนเสนอขาย เทา่กบั 5.01 บาทตอ่หุน้ เป็นราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัหุน้สามญัของบรษัิททีทาํการ
ซือขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัทีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอ
วาระต่อทีประชมุผูถื้อหุน้เพือขออนมุตัิใหบ้รษัิทเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิในวนัที 7 ตลุาคม 2562 และ 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย     
                               = (ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย x จาํนวนหุน้ทีจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทงัหมดของบรษัิท) + (ราคาใช้

สทิธิ x จาํนวนหุน้ทีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ตามทีคณะกรรมการ
บรษัิทมีมติเห็นชอบใหเ้สนอตอ่ทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2562)  + (ราคาใชส้ทิธิ 
(D-W1) x จาํนวนหุน้รองรบัทีเสนอขายครงันี) 

 
จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัทซึงรวมจาํนวนหุน้ทีจะออกใหม่เพือเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) ตามทีคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้
เสนอตอ่ทีประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2562  + จาํนวนหุน้รองรบัทีเสนอขายครงันี 

= (5.01 x 200,000,000) + (2.50 x 40,000,000) + (4.00 x 40,000,000) = 4.50 บาท
ต่อหุน้ 
                              240,000,000 + 40,000,000 

 ผลกระทบต่อสว่นแบง่กาํไร (Earnings Dilution) 

หากผูถื้อหุน้เดิมใชส้ิทธิทงัจาํนวน ผูถื้อหุน้จะไม่ไดร้บัผลกระทบต่อส่วนแบง่กาํไร (Earnings Dilution) เนืองจาก
เป็นการออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน อย่างไรก็ตาม หากมีการใชส้ิทธิครบถว้นตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิ โดยบคุคลอืนทีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทงัหมด จะมีผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรต่อผูถื้อหุน้เดิมเทา่กบั  
โดยกาํไรตอ่หุน้ก่อนเสนอขาย    =                             กาํไรสทุธิ ในรอบ 12 เดือนทีผา่นมา  

จาํนวนหุน้ทีจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทงัหมดของบรษัิทซงึรวมจาํนวนหุน้ทีจะ 
ออกใหม่เพือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering)  
ตามทีคณะกรรมการบรษัิทมีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อทีประชมุวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ครงัที 1/2562 

           =    20,325,710.69 / 240,000,000   
   =    0.085 บาทตอ่หุน้ 
 

        กาํไรตอ่หุน้หลงัเสนอขาย           =                              กาํไรสทุธิ ในรอบ 12 เดือนทีผา่นมา 
จาํนวนหุน้ทีจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทงัหมดของบรษัิทซงึรวมจาํนวนหุน้ทีจะ 
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ออกใหม่เพือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) 
ตามทีคณะกรรมการบรษัิทมีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อทีประชมุวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ครงัที 1/2562 + จาํนวนหุน้รองรบัทีเสนอขายครงันี 

              =    20,325,710.69 / (240,000,000+40,000,000)  
=    0.073 บาทตอ่หุน้ 

การปรบัสทิธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะดาํเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และอตัราการใชส้ิทธิในการซือ
หุ้นสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเมือเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณห์นึงดงัต่อไปนี โดยมีวตัถุประสงคเ์พือรกัษาผลประโยชนต์อบ
แทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิไม่ใหน้อ้ยไปกวา่เดิม  

1. เมือมีการเปลียนแปลงมลูค่าทีตราไวข้องหุน้สามญัของบรษัิท อนัเป็น
ผลมาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ ซงึการเปลียนแปลงราคาการ
ใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตงัแต่วนัทีไดมี้การ
เปลียนแปลงมลูคา่ทีตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิัท

2. เมือบรษัิทเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ใดๆ ในราคาต่อหุน้ของหุน้สามญัที
ออกใหม่ตาํกว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดซึงเป็นวิธีการคาํนวณ
ตามทีไดร้ะบไุวใ้นขอ้กาํหนดสทิธิ

3. เมือบริษัทเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ โดยทีหลกัทรพัยน์นัให้
สิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรพัยใ์นการใชส้ิทธิแปลงสภาพ หรือเปลียนเป็นหุน้
สามัญ หรือให้สิทธิในการซือหุ้นสามัญ โดยทีราคาต่อหุ้นของหุ้น
สามญัทีออกใหม่เพือรองรบัสทิธิดงักลา่ว ตาํกว่ารอ้ยละ 90 ของราคา
ตลาดซงึเป็นวิธีการคาํนวณตามทีไดร้ะบไุวใ้นขอ้กาํหนดสทิธิ

4. เมือบรษัิทจา่ยเงินปันผลทงัหมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ของบรษัิท

5. เมือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 80 ของกาํไร
สทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินได ้สาํหรบัการ
ดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ

6. เมือมีการอืนใดในลกัษณะเดียวกับขอ้ 1 ถึง 5 ทีทาํใหผ้ลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ ทีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไดร้บัเมือมีการใชส้ิทธิตาม
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 

ทัง นี  ให้คณะกรรมการบริ ษัท  หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท เป็นผูมี้อาํนาจในการพิจารณากาํหนดเงือนไขและ
รายละเอียดอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการปรบัหรือการเปลียนแปลงอตัราการใช้
สทิธิและราคาใชส้ทิธิ 

เงือนไขอืนๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลทีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษัิท เป็นผูมี้อาํนาจในการ (1) กาํหนดเงือนไข และรายละเอียดอืนๆ อนั
จาํเป็นและสมควรเกียวเนืองกบัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ เชน่ วนัทีออก
ใบสาํคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสาํคัญ
แสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใชส้ทิธิ วนัสนิสดุของการใชส้ิทธิ (2) ลงนามใน
เอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานทีจาํเป็นและเกียวขอ้งกับการ
ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซงึรวมถึงการติดต่อและการยืนคาํขออนญุาต คาํ
ขอผ่อนผนัต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้ง (3) ดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและ
สมควรอนัเกียวเนืองกับใบสาํคัญแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในครงันี 

ทงันี บรษิัทจะไม่ขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่แกไ้ขเปลียนแปลงราคา
และอตัราการใชส้ิทธิเวน้แตจ่ะเป็นการปรบัตามเงือนไขการปรบัสิทธิ 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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ส่วนท  ี2 

ข ้อกาํหนดสิทธ ิทวัไป 

1. คาํจาํกัดความ
เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน คาํและขอ้ความต่างๆ ทีใชอ้ยู่ในขอ้กาํหนดสิทธินีใหมี้ความหมายดงัต่อไปนี

“ขอ้กาํหนดสทิธิ” : ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามัญของบริษัทฉบบันี ซึงมีผลบงัคับตังแต่
วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม (ถา้มี) 

“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” : ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามัญของบริษัท เดนทลั คอรป์อเรชัน จาํกัด 
(มหาชน) ครงัที 1 ชนิดระบชืุอผูถื้อและโอนเปลียนมือได ้หรอืใบแทนใบสาํคญั
แสดงสิทธิ ซงึมีรายละเอียดตามทีระบไุวใ้นขอ้กาํหนดสทิธิ 

“ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ” : เอกสารทีออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พือใหแ้ทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

“บรษัิท” หรอื “ผูอ้อกใบสาํคญัแสดง
สทิธิ” 

: บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

“ประกาศ ทจ.34/2551” : ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที ทจ.34/2551 เรือง การขออนุญาต
และการอนญุาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ทีออกใหม่และหุน้
ทีออกใหม่เพือรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฉบบัลงวนัที 15 ธันวาคม 2551 
(รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) 

“วนัทาํการ” : วนัทาํการของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

“ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ” : ผูท้รงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิแตล่ะหน่วยตามขอ้ 3.3 

“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสด
สทิธิ”  

: สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึงบันทึกรายละเอียดเกียวกับ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิทีเก็บรกัษาโดยนายทะเบียน 

“สทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ” : สิทธิทงัปวงในใบสาํคัญแสดงสิทธิ ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงเฉพาะสิทธิใน
การซือหุน้รองรบั สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ สิทธิในการไดร้บัค่าเสียหายในกรณีหุน้รองรบั
ไม่เพียงพอ 
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“หุน้รองรบั” : หุน้สามัญเพิมทุนของบริษัท จาํนวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ ทีจดัสรรเพือ
รองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ รวมทงัหุน้สามญัเพิมทนุทีจะออก
เพิมเติมในกรณีทีมีการปรบัสิทธิภายใตข้อ้กาํหนดสทิธิ 

“หุน้” : หุน้สามญัของบรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

“ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน
การใชส้ทิธิ” 

: ระยะเวลาทีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซงึประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการซือหุน้สามญั
เพิมทนุของบรษัิท สามารถแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดง
สทิธิไดต้ามทีระบไุวใ้นขอ้ 5.2 

“วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ” : ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันทีทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

“วนักาํหนดการใชส้ทิธิ” : ใหมี้ความหมายตามทีระบไุวใ้นขอ้ 5.1 ของขอ้กาํหนดสิทธิ 

“สาํนกังาน ก.ล.ต.” : สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิ” 
หรอื “นายทะเบียน” 

: บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และ/หรอื นิติบคุคลใดๆ ที
ไดร้บัการแตง่ตงัใหเ้ป็นนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิรายใหม่ทีรบัโอนสิทธิ
และหนา้ทีของนายทะเบียนเกียวกบัการเป็นนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ
นี 

“ตลาดหลกัทรพัย”์ : ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย”์ : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

“ระบบ SET PORTAL” : ระบบเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนผ่านสืออิเล็กทรอนิกสข์อง
ตลาดหลกัทรพัย ์
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2. รายการทวัไป

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นใบสาํคญัแสดงสทิธิทีออกและเสนอขายตามประกาศ ทจ.34/2551

3. ใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ สมุดทะเบยีนผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ และผู้ทรงสิทธ ิในใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ

3.1 นายทะเบียนมีหนา้ทีทีจะตอ้งออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทกุราย โดยในสว่นของใบสาํคญั
แสดงสิทธิทีฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะระบชืุอศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแทนใน
สมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธินนั นายทะเบียนจะออกใบสาํคญัแสดงสิทธิหรอืออกใบรบัเพือใชแ้ทนใบสาํคญั
แสดงสิทธิตามแบบทีนายทะเบียนกาํหนดใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

3.2 นายทะเบียนมีหนา้ทีตามสญัญาแต่งตงันายทะเบียนทีจะตอ้งจดัทาํและเก็บรกัษาสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิไวจ้นกว่าใบสาํคัญแสดงสิทธิทังหมดจะมีการใช้สิทธิซือหุ้นรองรับของบริษัทหรือจนกว่าครบกาํหนดอายุ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) 

3.3 ผูท้รงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

- ผูท้รงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิแสดงสิทธิกรณีทวัไป  

สิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บคุคลหรือนิติบคุคลทีปรากฏชือเป็นเจา้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน
ดงักลา่วอยู่ในสมดุทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิในขณะนนัๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนในกรณีทีมี
การปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิเวน้แต่จะไดมี้การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิซงึสามารถใชย้นั
กับผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิไดต้ามขอ้ 4 เกิดขึนแลว้ในวนัปิดสมุดทะเบียนทีเกียวขอ้งขา้งตน้ ซึงสิทธิใน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

- ผูท้รงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิกรณีทีศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิแทน 

สิทธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลทีนายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิไดร้บัแจง้เป็น
หนงัสือจากศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยว์่าเป็นผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวนดงักล่าวทีลงทะเบียนในสมดุ
ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไวใ้นชือของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นขณะนนัๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิในกรณีทีมีการโอนปิดสมดุทะเบียน 

เมือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์จง้ต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหนา้ทีทีจะตอ้งออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิใน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิรายดงักลา่วเป็น
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนทีไดร้บัแจง้จากศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ทงันี 
เมือไดมี้การออกใบสาํคญัแสดงสทิธิและลงทะเบียนดงักลา่วแลว้ นายทะเบียนจะแกไ้ขจาํนวนรวมของใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ทีลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไวใ้นชือของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยหกัจาํนวนใบสาํคญัแสดง
สิทธิทีไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นชือของผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิออก ส่วนจาํนวนรวมของใบสาํคญัแสดงสิทธิที
ออกใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยน์นั หากนายทะเบียนไม่ไดท้าํการแกไ้ข (ไม่วา่ดว้ยเหตใุดก็ตาม) ใหถื้อว่ามีจาํนวนลดลง
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ตามจาํนวนของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีไดแ้ยกไปออกใบสาํคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนไวใ้นชือของผูท้รงสิทธิในใบสาํคญั
แสดงสิทธิดงักลา่ว 

4. การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ 

4.1 การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิทีมิไดฝ้ากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี 

- การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รบัโอน การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมือผู้โอน
ใบสาํคัญแสดงสิทธิซึงเป็นผู้ทีสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิระบุชือเป็นเจา้ของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
จาํนวนทีจะทาํการโอน หรอืผูร้บัโอนคนสดุทา้ยโดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเนืองครบถว้นจากผูที้ปรากฏ
ชือดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ไดส้ง่มอบใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลายมือชือสลกัหลงัแสดงการโอน
ไวด้ว้ย 

ผลการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้บัโอนกับบริษัท การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักับบริษัทไดก็้
ต่อเมือนายทะเบียนไดร้บัคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิพรอ้มทงัใบสาํคญัแสดงสิทธิทีผูร้บัโอน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิไดล้งลายมือชือเป็นผูร้บัโอนในดา้นหลงัของใบสาํคญัแสดงสิทธินนัครบถว้นแลว้ 

ผลของการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้บัโอนกบับคุคลภายนอก การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักบั
บคุคลภายนอกไดก็้ตอ่เมือนายทะเบียนไดล้งทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิเรยีบรอ้ยแลว้ 

- การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะตอ้งกระทาํ ณ สาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียนในวนัและเวลา
ทาํการของนายทะเบียน และจะตอ้งทาํตามแบบและวิธีการทีนายทะเบียนกาํหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งสง่
มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิทีลงลายมือชือครบถว้นตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ พรอ้มทงัหลกัฐานอืนๆ ทียืนยนัถึงความ
ถกูตอ้งและความสมบูรณข์องการโอนและการรบัโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิพรอ้มทงัใบสาํคัญแสดงสิทธิและหลกัฐานอืนๆ ทีจะตอ้งส่งมอบครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ อย่างไรก็ดี นาย
ทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รบัคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอน
ใบสาํคญัแสดงสิทธินนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

4.2 สาํหรบัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิทีฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

5. วิธ ีการใช้ส ิทธ ิและเงอืนไขการใช้สิทธ ิ 

5.1 วนักาํหนดการใชส้ทิธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไดทุ้กๆ วนัทาํการสดุทา้ยของเดือนกุมภาพนัธ ์
พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจิกายน ของแตล่ะปีปฏิทิน ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ นบัแต่วนัออกใบสาํคญั
แสดงสิทธิ ทงันี โดยวนัใชส้ทิธิวนัสดุทา้ยคือวนัครบกาํหนดอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ และในกรณีวนัใชส้ิทธิครงัสดุทา้ย
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ตรงกบัวนัหยดุทาํการของบรษิัทใหเ้ลือนวนักาํหนดใชส้ิทธิครงัสดุทา้ยดงักล่าวเป็นวนัเปิดทาํการสดุทา้ยก่อนหนา้วนั
ใชส้ิทธิครงัสุดทา้ยดังกล่าว ซึงคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณากาํหนดการใชส้ิทธิครงัสดุทา้ยตอ่ไป 

5.2 ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ 

5.2.1 การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิซือหุน้สามญัในแตล่ะครงั (ยกเวน้การใชส้ทิธิครงัสดุทา้ย) 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซงึประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการซือหุน้สามญัของบรษัิท จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการ
ใชส้ิทธิซือหุน้สามญัของบรษัิทตามวิธีทีระบไุวใ้นขอ้ 5.3 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของทกุวนัทาํ
การ ภายในระยะเวลา 5 (หา้) วนัก่อนวนักาํหนดการใชส้ิทธิแต่ละครงั (ต่อไปนีเรยีกว่า “ระยะเวลาการแจง้
ความจาํนงในการใชส้ทิธิ”)  

ทงันี บรษัิทจะแจง้ขา่วเกียวกบัระยะเวลายืนความจาํนงในการใชส้ิทธิ อตัราการใชส้ิทธิ ราคาการใชส้ิทธิ 
พรอ้มทงัสถานทีใชส้ทิธิผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์(SET SMART/ ELCID)  เพือแจง้ใหผู้้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนระยะเวลายืนความจาํนงในการใชส้ิทธิแต่ละ
ครงั 

5.2.2 การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิซือหุน้สามญัครงัสดุทา้ย 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซงึประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการซือหุน้สามญัของบรษัิท จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการ
ใชส้ิทธิซือหุน้สามญัของบรษัิทตามวิธีทีระบไุวใ้นขอ้ 5.3 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของทกุวนัทาํ
การ ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัครบกาํหนดการใชส้ิทธิครงัสดุทา้ย (ต่อไปนีเรยีกว่า “ระยะเวลาการ
แจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิครงัสดุทา้ย”) 

ทงันี บรษัิทจะแจง้ขา่วเกียวกบัระยะเวลายืนความจาํนงในการใชส้ิทธิ อตัราการใชส้ิทธิ ราคาการใชส้ิทธิ 
พรอ้มทงัสถานทีใชส้ิทธิผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์(SET SMART/ ELCID) พรอ้มทงัจะ
สง่จดหมายลงทะเบียนถงึผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามรายชือทีปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิครงัสดุทา้ยภายใน 21 วนัก่อนวนัครบ
กาํหนดการใชส้ิทธิครงัสดุทา้ย นอกจากนี บรษัิทจะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 วนั
ก่อนวนัครบกาํหนดการใชส้ิทธิครงัสดุทา้ย และตลาดหลกัทรพัยจ์ะทาํการขนึเครอืงหมายหา้มการซือขาย
ชวัคราว (SP) ลว่งหนา้ 3 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในกรณีทีวนัปิด
สมดุทะเบียนดงักลา่ว ตรงกบัวนัหยดุทาํการของบรษิัท ใหเ้ลือนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้วนักาํหนดใชส้ิทธิ
ครงัสดุทา้ยดงักลา่ว ทงันีใบสาํคญัแสดงสทิธิจะพกัการซือขาย จนถึงวนักาํหนดการใชส้ทิธิครงัสดุทา้ย 

5.3 วิธีการใชส้ทิธิและขนัตอนการใชส้ิทธิ 

5.3.1 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถขอรบัใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือหุน้สามญัเพิมทุนไดที้บริษัทและ/
หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.dentalcorpthailand.com) โดยสามารถแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิซือหุน้สามัญเพิมทุนไดที้
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บรษัิทและ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) ตามระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใช้
สทิธิตามทีระบใุนขอ้ 5.2 ขา้งตน้ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือหุน้สามญัไดที้บรษัิท โดยจะตอ้งแจง้ความ
จาํนงในการใชส้ทิธิตามระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใชส้ทิธิตามทีระบขุา้งตน้ 

ในกรณีทีใบสาํคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุน้ (Script) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชใ้บสาํคญัแสดง
สทิธิเป็นหลกัฐานในการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิไดท้นัที 

ในกรณีทีใบสาํคญัแสดงสทิธิอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีตอ้งการใชส้ทิธิตอ้ง
แจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรอืเพือใหอ้อกใบแทนใบสาํคญัแสดง
สทิธิตามทีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด ดงันี 

 ในกรณีทีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซือขายหลกัทรพัยข์องตนอยูใ่นบญัชี “บรษัิท ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือผูฝ้าก” ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีตอ้งการใชส้ิทธิตอ้งแจง้
ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามทีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 
โดยยืนต่อบริษัทหลักทรพัยที์เป็นนายหนา้ซือขายหลักทรพัย  ์(Broker) ของตน และบริษัท
หลกัทรพัยด์งักล่าวจะดาํเนินการแจง้ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจาก
บญัชี “บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือผูฝ้าก” โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์
จะดาํเนินการออกใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิเพือใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซือหุ้น
สามญัเพิมทนุของบรษัิท 

 ในกรณีทีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือขายหลกัทรพัย ์โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิอยู่กบัศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัยใ์น “บญัชีบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีตอ้งการใชส้ิทธิ 
ตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามทีตลาดหลกัทรพัย์
กาํหนด โดยยืนต่อศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจาก “บญัชีบรษัิทผูอ้อก
หลกัทรพัย”์ โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะดาํเนินการออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ เพือใชเ้ป็น
หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิซือหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิท 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือหุน้สามญั จะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขการแจง้ความจาํนงใน
การใชส้ทิธิ โดยดาํเนินการและสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใหแ้ก่บรษัิทตามสถานทีติดต่อขา้งตน้ 

ก) แบบแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซือหุน้สามญัทีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นทุก
รายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิและส่งใหแ้ก่บริษัทและ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความ
จาํนงการใชส้ทิธิ ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิ 
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ข) ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามแบบทีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด ซึงผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิลงลายมือชือผูโ้อนดา้นหลงั ตามจาํนวนทีระบใุนแบบแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิ 
และหนังสือมอบอาํนาจใหผู้อ้ืนมารบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่สาํหรบัใบสาํคัญแสดงสิทธิทียัง
ไม่ไดใ้ชส้ทิธิ (ถา้มี) 

ค) ชาํระเงินตามจาํนวนทีระบใุนใบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือหุน้สามญัเพิมทนุ และส่งหลกัฐานการ
ชาํระเงินใหแ้ก่บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิ (ถา้มี) โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สทิธิทีประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือหุน้ จะตอ้ง 

1) โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนรชั
ดา-หว้ยขวาง ชือบญัชี “บมจ. เดนทัล คอรป์อเรชัน เพือจองซือหุน้สามญัเพิมทุน” เลขที
บัญชี 055-0-65999-9 โดยแนบหลักฐานการโอนเงินทีธนาคารออกให้ พรอ้มระบุชือ-
นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทที์สามารถติดตอ่ไวด้ว้ย หรอื

2) ชาํระเป็นเช็คบคุคล เช็ค ดรา๊ฟท ์ตวัแลกเงินธนาคาร หรอืคาํสงัจ่ายเงินธนาคาร ทีสามารถ
เรยีกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทาํการนบัจากวนัทีแจง้ความจาํนงการใช้
สทิธิในแต่ละครงั โดยเช็คบคุคล เช็ค ดรา๊ฟท ์ตวัแลกเงินธนาคาร หรอืคาํสงัจ่ายเงินธนาคาร
ตอ้งลงวนัทีก่อนวนักาํหนดการใชส้ิทธิในครงันนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทาํการ และขีดคร่อม
เฉพาะสังจ่าย “บมจ. เดนทัล คอรป์อเรชัน เพือจองซือหุน้สามัญเพิมทุน”พรอ้มระบุชือ-
นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทที์สามารถติดตอ่ไวด้ว้ย หรอื

3) ชาํระโดยวิธีการอืนตามทีบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิ จะเป็นผู้
กาํหนดและแจง้ใหท้ราบตอ่ไป

ทงันี การใชส้ิทธิจองซือหุน้สามญัดงักล่าวจะสมบรูณก็์ต่อเมือบรษัิท และ/หรือ ตวัแทนรบั
แจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิ ไดเ้รียกเก็บเงินดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านนั หากเรียกเก็บไม่ไดด้ว้ย
เหตผุลใดๆ ทีมิไดเ้กิดจากบรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิ ใหถื้อว่าผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนง
การใชส้ิทธิ จะจดัส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิพรอ้มกบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟทที์เรียกเก็บ
เงินไม่ไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชส้ิทธิในครงั
นนัๆ แต่ทงันี ไม่เป็นการตดัสิทธิทีจะใชส้ิทธิซือหุน้สามญัในครงัต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลิก
การใชส้ิทธิในครงัสุดทา้ย ใหถื้อว่าหมดสิทธิทีจะซือหุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ
ดงักลา่วอีกต่อไป ซงึบรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิ จะไม่รบัผิดชอบ
ตอ่ดอกเบีย และ/หรอื คา่เสียหายอืนใด ไม่วา่กรณีใดๆ  
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ง) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอืนใด (ถา้มี) ตาม
บทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ทีใชบ้งัคบัในการใชส้ิทธิซือหุน้
สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐานประกอบการจองซือ 

1)  บคุคลสญัชาติไทย  :    สาํเนาบตัรประชาชน หรอืสาํเนาบตัรขา้ราชการ หรอืสาํเนาบตัร
พนกังานรฐัวิสาหกิจทียงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณีทีมีการเปลียนชือ/
ชือสกุล ซึงไม่ตรงกับใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารทีออก
โดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปลียนชือ/ชือสกุล เป็นตน้) 
พรอ้มลงลายมือชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (กรณีผูใ้ชส้ทิธิเป็นผูเ้ยาว ์
จะตอ้งแนบหนังสือยินยอมของบิดา หรือมารดา หรือผูป้กครอง 
(แลว้แต่กรณี) สาํเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือ
ผูป้กครอง และสาํเนาทะเบียนบา้นทีผู้เยาวอ์าศัยพรอ้มอยู่ ลง
นามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

2)  บคุคลตา่งดา้ว  :    สาํเนาใบต่างดา้ว หรอื สาํเนาหนงัสือเดินทาง พรอ้มลงลายมือชือ
รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3)  นิติบคุคลสญัชาติไทย  : สาํเนาหนงัสือรบัรองบริษัท ทีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนักาํหนดการใชส้ิทธิในครงันนัๆ พรอ้มรบัรองสาํเนา
ถกูตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจทีมีชือปรากฏอยู่ในหนงัสือรบัรอง
บริษัทนัน และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอ ํานาจลง
ลายมือชือตาม 1) หรอื 2) พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

4)  นิติบคุคลตา่งดา้ว  : สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตงันิติบุคคล และ/หรือหนงัสือ
รบัรองนิติบคุคลรบัรองโดย Notary public ของประเทศทีออก
เอกสารนนัไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักาํหนดการใชส้ิทธิในครงันนัๆ 
พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจ และเอกสาร
หลกัฐานของกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือตาม 1) หรอื 2) 
พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

5)  คสัโตเดียน (Custodian)  : สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนรบัรองโดย Notary public ของ
ประเทศทีออกเอกสารนนั ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักาํหนดการใช้
สิทธิในครงันนัๆ พรอ้มหนงัสือแต่งตงัคสัโตเดียน และเอกสาร
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หลกัฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือชือตาม 1) หรือ 2) พรอ้ม
รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ทงันี หากผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิตามทีกล่าวมาขา้งตน้ บริษัท 
และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิ ขอสงวนสิทธิทีจะถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่
ประสงคจ์ะใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในครงันนัๆ อย่างไรก็ตาม บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้
ความจาํนงการใชส้ิทธิ สามารถใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใชส้ิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไดต้ามความเหมาะสม 

5.3.2 จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิทีขอใชส้ิทธิซือหุน้สามญั จะตอ้งเป็น
จาํนวนเต็มเท่านนั โดยอตัราการใชส้ิทธิเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิหนึง
หน่วยตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ เวน้แต่การปรบัสิทธิตามขอ้ 6 

5.3.3 จาํนวนหุน้สามญัทีออกใหเ้มือมีการใชส้ิทธิจะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใชส้ิทธิ ซงึผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิหรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิไดช้าํระตามทีกล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชส้ิทธิในขณะทีมี
การใชส้ทิธินนั โดยบรษัิทจะออกหุน้สามญัเป็นจาํนวนเต็ม ไม่เกินจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิหรอื
ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิคณูดว้ยอตัราการใชส้ิทธิ หากมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิและ/หรอื อตัราการใช้
สิทธิแลว้ทาํใหมี้เศษเหลืออยู่จากการคาํนวณดงักล่าว บรษัิทจะไม่นาํเศษดงักล่าวมาคิดคาํนวณและจะ
ชาํระเงินทีเหลือจากการใชส้ิทธิดงักล่าวเป็นเช็คระบุชือขีดครอ่มเฉพาะคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
หรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชส้ิทธิใน
แตล่ะครงัโดยไม่มีดอกเบียไม่วา่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีทีตอ้งมีการเปลียนแปลงอตัราการใชส้ิทธิตามเกณฑก์ารปรบัราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิ
ตามทีระบใุนเงือนไขการปรบัสิทธิ และมีเศษของจาํนวนหุน้สามญัทีจะไดร้บัจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิใหต้ดัเศษของหุน้ทิง 

5.3.4 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชส้ิทธิในการซือหุน้สามญัไม่ตาํกวา่ 100 หุน้สามญั โดยจาํนวนหน่วยของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีขอใชส้ิทธิซือหุน้สามัญจะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเท่านนั อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีมีสิทธิในการซือหุน้ตาํกว่า 100 หุน้สามญั จะตอ้งใชส้ิทธิในการซือหุน้สามญัในครงั
เดียวทงัจาํนวน ยกเวน้ในการใชส้ิทธิครงัสดุทา้ยนี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะสามารถใชส้ิทธิในการซือหุน้
สามญัโดยไม่มีการกาํหนดจาํนวนหุน้สามญัขนัตาํ  

5.3.5 หากบรษัิท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ ไดร้บัเอกสารแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ 
หลกัฐานใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรอืจาํนวนเงินทีบรษัิทไดร้บัชาํระไม่ครบตาม
จาํนวนทีระบไุวใ้นแบบแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซือหุน้สามญั หรอืบรษัิทตรวจสอบไดว้า่ ขอ้ความทีผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซือหุน้
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สามญันนัไม่ครบถว้นหรอืไม่ถกูตอ้ง ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งทาํการ
แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงใชส้ิทธิในแต่ละครงั หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ทาํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาดงักลา่วบรษัิท และ/หรือ ตวัแทนรบั
แจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ จะถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิในครงันนัสินสภาพลงโดยไม่มีการ
ใชส้ิทธิ และบรษัิทและ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ จะจดัส่งเงินทีไดร้บั และใบสาํคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนั
กาํหนดการใชส้ิทธิ ตามทีบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิกาํหนด ทงันี ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือหุน้สามญัใหม่ได ้ในวนักาํหนดการใชส้ิทธิครงั
ตอ่ไป เวน้แต่การใชส้ทิธิครงันนัจะเป็นการใชส้ิทธิครงัสดุทา้ย ใหถื้อวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธินนัๆ สินสภาพลง
โดยไม่มีการใชส้ทิธิ บรษัิทจะไม่รบัผิดชอบดอกเบีย และ/หรอื คา่เสียหายอืนใด ๆไม่วา่ในกรณีใด ๆ 

5.3.6 ในกรณีทีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ชาํระจาํนวนเงินในการใชส้ิทธิไม่ครบถว้น 
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ มีสิทธิทีจะดาํเนินการประการใดประการหนึง
ดงัต่อไปนี ตามที บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธิ จะเห็นสมควร 

ก) ใหผู้ถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิชาํระเงินเพิมเติมตามจาํนวนทีประสงคจ์ะใชส้ิทธิใหค้รบถว้น ภายใน
ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิในครงันนั หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ความ
จาํนงการใชส้ิทธิ ไม่ไดร้บัเงินครบจาํนวนในการใชส้ิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว บรษัิท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิ จะถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิครงันนัสินสภาพลง
โดยไม่มีการใชส้ทิธิ หรอื 

ข) ถือว่าจาํนวนหุน้สามญัทีจองซือมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนทีจะไดร้บัตามจาํนวนเงินในการใชส้ิทธิ ซึง
บรษัิทไดร้บัชาํระไวจ้รงิตามราคาการใชส้ิทธิในขณะนนั หรอื 

ค) ถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิในครงันนัสนิสภาพลงโดยไม่มีการใชส้ทิธิ 

ทงันี ในการใชส้ิทธิครงัสดุทา้ย บรษัิทจะดาํเนินการตามขอ้ ข) ขา้งตน้ และการกระทาํใดๆ ของบรษัิท และ/
หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธิ ใหถื้อวา่เป็นทีสดุ 

ในกรณีตามขอ้ ก) และ ค) บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิ จะส่งเงินทีไดร้บัไวคื้นเป็น
เช็คระบุชือขีดคร่อมเฉพาะและใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยถือว่าไม่มีการใช้
สิทธิดังกล่าวคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียน
ภายใน 14 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชส้ิทธิโดยไม่มีดอกเบียไม่วา่ในกรณีใด ๆ  

ในกรณีขอ้ ข) บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิ จะส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิหรอืใบ
แทนใบสาํคญัแสดงสิทธิสว่นทีเหลือในกรณีทีบรษัิทถือวา่มีการใชส้ทิธิเพียงบางสว่น คืนใหก้บัผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการนับจากวนั
กาํหนดการใชส้ิทธิ พรอ้มเงินสว่นทีเหลือ (ถา้มี) โดยไม่มีดอกเบีย ไม่วา่ในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสาํคญั
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แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิทียังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวัน
กาํหนดการใชส้ทิธิครงัสดุทา้ย เวน้แตเ่ป็นการใชส้ิทธิครงัสดุทา้ย 

5.3.7 ในกรณีทีบรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธิ ไม่สามารถคืนเงินสว่นทีไม่ไดใ้ชส้ิทธิใหแ้ก่ผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิไดภ้ายในระยะเวลา 14 วนันบัแตว่นัทีใชส้ิทธิในครงันนัๆ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะ
ไดร้บัดอกเบียในอตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี โดยคาํนวณจากเงินสว่นทีไม่ไดใ้ชส้ิทธินบัแต่วนัทีพน้กาํหนด 14 วนั
ดงักลา่วจนถึงวนัทีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิไดร้บัคืนเงินสว่นทีไม่ไดใ้ชส้ทิธิ 

อย่างไรก็ดี หากบรษัิท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิ ไดท้าํการสง่เช็ค ดร๊าฟท ์ตวัแลกเงิน
ธนาคาร หรือคาํสังจ่ายเงินของธนาคาร ซึงขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะชือผูถื้อใบสาํคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบใุนหนงัสือแสดงความจาํนงในการใชส้ิทธิโดยถูกตอ้งแลว้ โดยชอบและไม่มีสิทธิ
เรยีกรอ้งดอกเบีย และ/หรอืคา่เสียหายใดๆ อีกต่อไป 

5.3.8 เมือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิทีประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือหุน้สามญั ไดป้ฏิบตัิตาม
เงือนไขการแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิซือหุน้สามญั กล่าวคือ ไดส้ง่มอบทงัใบสาํคญัแสดงสิทธิหรอืใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิซือหุน้สามญั และชาํระเงินค่าจองซือหุน้สามญั
ถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ ์ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิก
ถอนการใชส้ิทธิได ้เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือจากบรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนง
การใชส้ทิธิ 

5.3.9 เมือพน้กาํหนดวนัใชส้ิทธิครงัสดุทา้ยแลว้ แตผู่ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิยงัมิได้
ปฏิบตัิตามเงือนไขของการใชส้ิทธิทีกาํหนดไวอ้ย่างครบถว้น ใหถื้อว่าใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสิทธินนัๆ สนิสภาพลงโดยไม่มีการใชส้ทิธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรอืใบแทนใบสาํคญั
แสดงสิทธิจะใชส้ทิธิไม่ไดอี้กเมือพน้กาํหนดการใชส้ทิธิครงัสดุทา้ย 

5.3.10 ในกรณีทีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นจาํนวน
มากกว่าจาํนวนทีประสงคจ์ะใชส้ิทธิ บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิ จะส่งใบสาํคญั
แสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจาํนวนของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีลดลงใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว หาก
ใบสาํคญัแสดงสิทธินนัอยูใ่นระบบใบหุน้ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการ
ใชส้ทิธินนัๆ และจะทาํการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิใบเก่า 

5.3.11 บรษัิทจะยืนขอจดทะเบียนเปลียนแปลงทนุชาํระแลว้ของบรษัิทตอ่กระทรวงพาณิชยต์ามจาํนวนหุน้สามญัที
ออกใหม่สาํหรบัการใชส้ทิธิในแตล่ะครงัภายใน 14 วนั นบัตงัแต่วนัทีบรษัิทไดร้บัชาํระค่าหุน้ตามจาํนวนทีมี
การใชส้ิทธิแต่ละครงั และบรษัิทจะดาํเนินการจดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีไดใ้ชส้ิทธินนัเขา้เป็นผู้
ถือหุน้สามญัของบรษัิทในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้สามญัทีคาํนวณไดจ้ากการใชส้ทิธิในครงันนั 
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ทงันี บรษิัท จะดาํเนินการยืนคาํขอใหร้บัใบหุน้สามญัเพิมทนุทีออกเนืองจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดง
สทิธิ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนเขา้ซือขายในตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 30 วนันบัแตว่นักาํหนดการใชส้ิทธิแต่
ละครงั 

หุน้สามญัใหม่ทีออกเนืองจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุน้
สามญัของบรษัิททีไดอ้อกไปก่อนหนา้แลว้ทกุประการ นบัตงัแต่วนัทีมีการจดแจง้ชือของผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิหรือผูร้บัสิทธิแทนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทและจดทะเบียนเพิมทนุชาํระแลว้เนืองจากการออกหุน้สามญั
ใหม่ จากการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

5.3.12 ในกรณีทีหุน้สามญัทีสาํรองไวเ้พือรองรบัการใชส้ิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดาํเนินการชดใชค้่าเสียหายที
เกิดขึนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีไม่สามารถใชส้ิทธิไดต้ามขอ้ 7 อย่างไรก็ตาม บรษัิทจะไม่ชดใช้
คา่เสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิทีไม่สามารถใชส้ิทธิได ้ถงึแมว้า่จะมีหุน้สามญัเพียงพอ ในกรณีทีผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นบคุคลต่างดา้วหรอืนิติบคุคลต่างประเทศทีไม่สามารถใชส้ิทธิได ้เพราะถกูจาํกดั
สทิธิตามสดัสว่นการถือหุน้ทีระบใุนขอ้บงัคบับรษัิท 

5.3.13 นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
93 ถนน รชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์  : 0-2009-9000 
โทรสาร  : 0-2009-9991 
Website  : www.set.or.th/tsd 
E-mail  : TSDCallCenter@set.or.th 

  นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิจะรบัผิดชอบการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ ซึงในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชือเต็ม สัญชาติ และทีอยู่ของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิและ
รายละเอียดอืนๆ ทีเกียวขอ้งตามทีศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์าํหด ในกรณีขอ้มลูไม่ตรงกนั บรษัิทจะถือว่าสมดุทะเบียนผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มลูทีถกูตอ้ง 

6. เงอืนไขการปรับสิทธ ิ 

เพือรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม บริษัทจะดาํเนินการปรบั ราคาการใช้
สิทธิ และ/หรือ อัตราการใชส้ิทธิในการซือหุ้นสามัญเพิมทุน ตลาดอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิเมือเกิดเหตุการณ์ใด
เหตกุารณห์นงึดงัต่อไปนี  

6.1 เมือบรษัิทมีการเปลียนแปลงมลูค่าทีตราไวข้องหุน้ของบรษัิท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้ทีออกแลว้ของบรษัิท
หรือการแบ่งแยกหุน้ทีออกแลว้ของบริษัท โดยการเปลียนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผล
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บงัคบัทนัทีนับแต่วนัทีไดมี้การจดทะเบียนเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไวข้องหุน้สามัญของบริษัทกับกรมพฒันา
ธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

(1) ราคาการใชส้ทิธิ จะเปลียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี 

Price 1 = 
Price 0 x Par 1

Par 0  

(2) อตัราการใชส้ทิธิ จะเปลียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี 

Ratio 1 = 
Ratio 0 x Par 0

Par 1  

โดยที  Price 1  คือ ราคาใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 
  Price 0  คือ ราคาใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 
  Ratio 1   คือ อตัราการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 
  Ratio 0  คือ อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 
  Par 1  คือ มลูค่าทีตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปลียนแปลง 
  Par 0  คือ มลูค่าทีตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปลียนแปลง 

6.2 เมือบรษัิทเสนอขายหุน้สามญัออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และ/หรือ 
ประชาชนทวัไป และ/หรอื บคุคลในวงจาํกดั โดย “ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัทีออกใหม่” ตาํกว่ารอ้ยละ 90 
ของ “ราคาต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัท” ซึงการเปลียนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผล
บังคับทันทีนับแต่วันแรกทีผู้ซือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซือหุ้นสามัญทีออกใหม่ (วันแรกทีตลาด
หลกัทรพัยข์นึเครอืงหมาย XR) สาํหรบักรณีทีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรอื 
วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัทีออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทวัไป และ/หรอื บคุคลในวงจาํกดั (แลว้แต่กรณี) 

ในการนี “ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัทีออกใหม่” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทงัหมดทีบรษัิทจะไดร้บัจากการ
เสนอขายหุน้สามญั หกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเกิดขนึจากการเสนอขายหลกัทรพัยที์ออกนนั (ถา้มี) หารดว้ยจาํนวนหุน้
สามญัทีออกใหม่ทงัหมด 

อนึง ในกรณีทีมีการเสนอขายหุน้สามญัทีออกใหม่พรอ้มกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใตเ้งือนไขที
จะตอ้งซือหุน้ดงักลา่วดว้ยกนั ใหน้าํราคาเสนอขายทกุราคามาคาํนวณราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัทีออกใหม่ 
แตใ่นกรณีทีการเสนอขายดงักลา่วไม่อยูภ่ายใตเ้งือนไขทีตอ้งซือดว้ยกนั ใหน้าํเฉพาะราคาเสนอขายทีตาํกวา่รอ้ย
ละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท” มาคาํนวณการเปลียนแปลงเทา่นนั 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท” ไดก้าํหนดไวเ้ท่ากบัมลูค่าการซือขายหุน้สามญัของบรษัิท หกัดว้ย
ค่าใชจ้่ายทีเกิดขนึจากการเสนอขายหลกัทรพัยที์ออกนนัในระหว่างระยะเวลา 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัที
ใชใ้นการคาํนวณ 
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“วนัทีใชใ้นการคาํนวณ” หมายถงึ วนัแรกทีผูซ้ือหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการซือหุน้สามญัทีออกใหม่ (วนัแรก
ทีตลาดหลกัทรพัยข์นึเครอืงหมาย XR) สาํหรบักรณีทีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และ/
หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัทีออกใหม่สาํหรบักรณีทีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ ประชาชนทวัไป และ/
หรอื กรณีทีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั แลว้แตก่รณี 

ในกรณีทีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัท” เนืองจากหุน้สามญัไม่มีการซือขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว บรษัิทจะดาํเนินการกาํหนดราคายตุิธรรมของหุน้สามญัของบรษัิทเพือใชใ้นการคาํนวณแทน 

“ราคายติุธรรม” หมายถงึ ราคาทีประเมินโดยทีปรกึษาทางการเงินทีสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

(1) ราคาการใชส้ทิธิ จะเปลียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี 

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

MP x (A+B)  

 
(2) อตัราการใชส้ทิธิ จะเปลียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี 

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

(A x MP) + BX  

 
โดยที  Price 1  คือ ราคาใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 
  Price 0  คือ ราคาใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 
  Ratio 1   คือ อตัราการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 
  Ratio 0  คือ อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 
  MP  คือ ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท 

A คือ จาํนวนหุน้สามัญทีไดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพือสิทธิในการซือหุน้สามัญทีออกใหม่กรณี
การเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนัก่อนวันแรก
ของการเสนอขายหุน้สามญัทีออกใหม่กรณีการเสนอขายหุน้สามญั
ให้แก่ประชาชนทัวไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่
บคุคลในวงจาํกดั แลว้แตก่รณี 

B คือ จาํนวนหุน้สามัญทีออกใหม่เพือเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิม และ/
หรอื เสนอขายต่อประชาชนทวัไป และ/หรอืเสนอขายใหแ้ก่บคุคลใน
วงจาํกดั แลว้แตก่รณี 
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BX คือ จาํนวนเงินทีจะไดร้บัทงัสิน หลงัหกัค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจากการ
ออกหลกัทรพัยน์นั (ถา้มี) ทงัจากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทัวไป และ/หรือเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจาํกดั แลว้แตก่รณี 

6.3 เมือบรษัิทเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอืเสนอขายประชาชนทวัไป และ/หรอืบคุคลใน
วงจาํกัดโดยทีหลักทรพัยน์นัมีสิทธิทีจะแปลงสภาพ / เปลียนหุน้สามัญได ้หรือใหส้ิทธิในการซือหุน้สามัญ 
(“หลกัทรพัยที์ออกใหม่ทีมีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั 
โดยที “ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัทีจะออกใหม่เพือรองรบัสทิธิ” ดงักลา่วตาํกว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ตอ่หุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท” 

การเปลียนแปลงราคาการใชส้ิทธิ และอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตงัแต่วนัแรกทีผูซื้อหุน้สามญัจะไม่ได้
รบัสิทธิในการซือหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ทีมีสิทธิแปลงสภาพ / เปลียนหุน้สามญั หรือใหส้ิทธิในการซือหุน้
สามัญ (วนัแรกทีตลาดหลักทรพัยข์ึนเครืองหมาย XR) สาํหรบักรณีทีเป็นการเสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม 
(Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ทีมีสิทธิทีจะแปลงสภาพ / 
เปลียนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหส้ิทธิในการซือหุน้สามญั กรณีเสนอขายใหก้ับประชาชนทวัไป และ/หรือ กรณีที
เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (แลว้แต่กรณี) 

“ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัทีออกใหม่เพือรองรบัสิทธิ” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทีบรษัิทจะไดร้บัจากการ
ขายหลกัทรพัยที์ใหส้ิทธิจะแปลงสภาพ / เปลียนเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธิในการซือหุน้สามญั หกัดว้ยค่าใชจ้่าย
ทีเกิดขนึจากการออกหลกัทรพัยน์นั (ถา้มี) รวมกบัเงินทีจะไดร้บัจากการแปลงสภาพ / เปลียนเป็นหุน้สามญั 
หรอืใชส้ทิธิซือหุน้สามญันนั หารดว้ยจาํนวนหุน้ทงัสินทีตอ้งออกใหม่เพือรองรบัการใชส้ทิธินนั 

อนึง ในกรณีทีมีการเสนอขายหุน้สามญัทีออกใหม่พรอ้มกนัมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใตเ้งือนไขทีจะตอ้ง
ซือหุน้ดงักล่าวดว้ยกนั ใหน้าํราคาเสนอขายทกุราคามาคาํนวณราคาสทุธิต่อหุน้สามญัทีออกใหม่ แต่ในกรณีที
การเสนอขายดงักลา่วไม่อยู่ภายในเงือนไขทีตอ้งซือดว้ยกนั ใหน้าํเฉพาะราคาเสนอขายทีตาํกวา่รอ้ยละ 90 ของ 
“ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท” มาคาํนวณการเปลียนแปลงเทา่นนั 

“ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท” มีความหมายเชน่เดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 6.2 ขา้งตน้ 

“วนัทีใชใ้นการคาํนวณ” หมายถึง วนัแรกทีผูซ้ือหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการซือหลกัทรพัยที์ออกใหม่ใดๆ ที
ใหส้ิทธิแปลงสภาพ / เปลียนเป็นหุน้สามญั หรือใหส้ิทธิในการซือหุน้สามญั สาํหรบักรณีทีเป็นการเสนอขาย
หลกัทรพัยด์งักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยที์ออก
ใหม่ใดๆ ทีใหส้ิทธิแปลงสภาพ / เปลียนเป็นหุน้สามญัได ้หรอืใหส้ิทธิในการซือหุน้สามญัสาํหรบักรณีทีเป็นการ
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทวัไป และ/หรอื กรณีทีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั แลว้แตก่รณี 

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

MP x (A+B)  

(2) อตัราการใชส้ทิธิ จะเปลียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี 

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

(A x MP) + BX  

โดยที  Price 1 คือ ราคาใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 
Price 0  คือ ราคาใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 
Ratio 1  คือ อตัราการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 
Ratio 0  คือ อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 
MP  คือ ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท 
A คือ จาํนวนหุน้สามัญทีไดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิด

สมุดทะเบียนผู้ถือหุน้เพือสิทธิในการซือหุ้นสามัญทีออกใหม่ ทีมี
สิทธิทีจะแปลงสภาพ / เปลียนเป็นหุน้สามญัได ้หรือใหส้ิทธิในการ
ซือหุน้สามัญ กรณีการเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/
หรือวนัก่อนวันแรกของการเสนอขายหุน้สามัญทีออกใหม่ทีมีสิทธิ
แปลงสภาพ / เปลียนเป็นหุน้สามญัได ้หรือใหส้ิทธิในการซือหุน้
สามญั กรณีการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทวัไป และ/หรือ 
กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

B คือ จาํนวนหุน้สามญัทีออกใหม่เพือรองรบัการใชส้ิทธิของหลกัทรพัย์
ใดๆ ทีมีสิทธิจะแปลงสภาพ / เปลียนเป็นหุน้สามญัได ้หรอืใหส้ทิธิใน
การซือหุน้สามัญ ตามทีเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอ
ขายต่อประชาชนทวัไป และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด 
แลว้แต่กรณี 

BX คือ จาํนวนเงินทีจะไดร้บัทงัสิน หลงัหกัค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจากการ
ออกหลกัทรพัยใ์ดๆ ทีใหส้ิทธิทีจะแปลงสภาพ / เปลียนเป็นหุน้
สามัญได้ หรือให้สิทธิในการซือหุ้นสามัญ สาํหรับการเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทวัไป และ/หรือ
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด รวมกับเงินทีจะไดร้บัจากการใช้
สิทธิแปลงสภาพ / เปลียนหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซือหุ้น
สามญั 
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6.4 เมือบริษัทจ่ายเงินปันผลทังหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญทีออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึงการ
เปลียนแปลงราคาใชส้ทิธิ และอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตงัแตว่นัแรกทีผูซื้อหุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรบัหุน้
ปันผล (วนัแรกทีตลาดหลกัทรพัยข์นึเครอืงหมาย XD) 
(1) ราคาการใชส้ทิธิ จะเปลียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี 

Price 1 = 
Price 0 x A 

A+B

(2) อตัราการใชส้ทิธิ จะเปลียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี 

Ratio 1 = 
Ratio 0 x (A + B)

A
โดยที  Price 1  คือ ราคาใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 

Price 0  คือ ราคาใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 
Ratio 1  คือ อตัราการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 
Ratio 0  คือ อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 
MP  คือ ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท 
A คือ จาํนวนหุน้สามัญทีไดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิด

สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้เพือสิทธิในการรบัหุน้ปันผล 
B คือ จาํนวนหุน้สามญัทีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 

6.5 เมือบรษัิทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 80 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บรษัิท (ทีไดมี้การตรวจสอบแลว้) หลงัจากหกัขาดทนุสะสม สาํรองตามกฎหมาย สว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยและ
ภาษีเงินไดจ้ากผลการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ การ
เปลียนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตงัแต่วนัแรกทีผูซ้ือหุน้สามญัจะไม่มีสิทธิ
รบัเงินปันผล (วนัแรกทีตลาดหลกัทรพัยข์นึเครอืงหมาย XD) 

ทงันี อตัราการจ่ายเงินปันผลขา้งตน้พิจารณาจาก อตัราจ่ายเงินปันผลเฉลียยอ้นหลงั (ตงัแต่ปี 2560 - 2561) 
ของบรษัิทซงึอยู่ทีรอ้ยละ 72.56 และมีสว่นเพิมบนอตัราการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วเกินกวา่รอ้ยละ 7.44 

อตัรารอ้ยละของเงินปันผลทีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ คาํนวณโดยนาํเงินปันผลทีจ่ายออกจรงิจากผลการดาํเนินงานใน
แต่ละรอบระยะบญัชี หารดว้ยกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ทีไดมี้การตรวจสอบแลว้) 
หลงัจากหกัขาดทนุสะสม สาํรองตามกฎหมาย สว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยและภาษีเงินได ้ของผลการดาํเนินงาน
ของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั โดยทีเงินปันผลทีจ่ายออกจรงิดงักล่าวใหร้วมถึงเงินปันผลทีจ่ายระหว่างกาล
ในแตล่ะรอบบญัชีดงักลา่วดว้ย 

“ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท” มีความหมายเชน่เดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 6.2 ขา้งตน้ 
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“วนัทีใชใ้นการคาํนวณ” หมายถงึ วนัแรกทีผูซื้อหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกทีตลาดหลกัทรพัย์
ขนึเครอืงหมาย XD) 

(1) ราคาการใชส้ทิธิ จะเปลียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี 

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

MP  

 
(2) อตัราการใชส้ทิธิ จะเปลียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี 

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

โดยที  Price 1  คือ ราคาใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 
  Price 0  คือ ราคาใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 
  Ratio 1   คือ อตัราการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง 
  Ratio 0  คือ อตัราการใชส้ิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 
  MP  คือ ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษัิท 

D คือ เงินปันผลตอ่หุน้ทีจ่ายจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 
R คือ เงินปันผลต่อหุน้ทีจ่ายในอตัรารอ้ยละ 80 ของกาํไรสทุธิตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบรษัิท (ทีไดมี้การตรวจสอบแลว้) หลงัจาก
หักขาดทุนสะสมและสํารองตามกฎหมาย หารด้วยจํานวนหุ้น
ทงัหมดทีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

6.6 ในกรณีทีมีเหตกุารณอื์นอนัทาํใหผ้ลตอบแทนใดๆ ทีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชนอ์นัพึงไดซ้ึง
เป็นเหตุการณที์ไม่ไดก้าํหนดอยู่ในขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.5 ดงักล่าวขา้งตน้ ใหเ้ป็นดลุยพินิจของบรษัิทว่าจะมีการ
พิจารณาเปลียนแปลงราคาใชส้ิทธิ และ/หรอื อตัราการใชส้ิทธิ (และ/หรอื ปรบัจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
แทนอตัราการใชส้ิทธิ)ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทาํใหส้ิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม โดยให้
ถือวา่ผลการพิจารณานนัเป็นทีสดุ และใหบ้รษัิทแจง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ละนายทะเบียนของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวทนัทีทีมีเหตุใหต้อ้งดาํเนินการเปลียนแปลงสิทธิดงักล่าว หรือ
ก่อนวนัทีราคาใชส้ทิธิใหม่และอตัราการใชส้ิทธิ มีผลบงัคบัใช ้

6.7 การคาํนวณการเปลียนราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิตามขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 เป็นอิสระต่อกนั และจะ
คาํนวณการเปลียนแปลงตามลาํดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณีทีมีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึนพรอ้มกันให ้
คาํนวณการเปลียนแปลงเรยีงลาํดบั คือ ขอ้ 6.1 ขอ้ 6.5 ขอ้ 6.4 ขอ้ 6.2 ขอ้ 6.3 และขอ้ 6.6 โดยในแต่ละลาํดบั
ครงัทีมีการคาํนวณเปลียนแปลงใหค้งสภาพของราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิเป็นทศนิยม 5 ตาํแหนง่ 
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6.8 การคาํนวณการเปลียนแปลงราคาการใชส้ิทธิ และอตัราการใชส้ิทธิตามขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 จะไม่มีการ
เปลียนแปลงซงึทาํใหร้าคาการใชส้ทิธิใหม่สงูขนึ และ/หรอื อตัราการใชส้ิทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุน้สาํหรบั
การคาํนวณจาํนวนเงินจากการใชส้ิทธิ จะคาํนวณจากราคาการใชส้ิทธิใหม่หลงัจากเปลียนแปลง (ทศนิยม 5 
ตาํแหน่ง) คูณกับจาํนวนหุน้สามัญ (จาํนวนหุน้สามัญคาํนวณไดจ้าก อตัราการใชส้ิทธิใหม่ คูณกับจาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีแสดงความจาํนงการใชส้ทิธิ เมือคาํนวณไดจ้าํนวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้
นนัทิง) ในกรณีจาํนวนเงินทีคาํนวณไดจ้ากการใชส้ิทธิมีเศษของบาทใหต้ดัเศษของบาททิง 

ทงันี ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงการใชส้ิทธิจนเป็นผลทาํใหร้าคาใชส้ิทธิใหม่ทีคาํนวณตามสตูรมีราคาตาํกว่า
มลูค่าทีตราไวข้องหุน้สามญั (Par Value) ของบรษัิทนนั บรษัิทขอสงวนสิทธิทีจะปรบัราคาการใชส้ิทธิใหม่เพียง
เท่ากบัมลูค่าทีตราไวข้องหุน้สามญัเท่านนั สาํหรบัอตัราการใชส้ิทธิใหม่ใหใ้ชอ้ตัราการใชส้ิทธิทีคาํนวณไดต้าม
ขอ้ 6.1 ถงึขอ้ 6.6 เชน่เดิม 

6.9 บริษัทอาจทาํการปรบัราคาการใชส้ิทธิควบคู่กบัการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรบัอตัราการใช้
สทิธิก็ได ้ทงันี หากบรษัิทตอ้งออกหุน้รองรบัเพิมเติม บรษัิทตอ้งยืนมติทีประชมุผูถื้อหุน้ทีอนมุตัิใหอ้อกหุน้รองรบั
การปรบัสิทธินนัอย่างเพียงพอต่อสาํนกังาน ก.ล.ต ก่อนการปรบัสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอ
ขายหุน้รองรบั 

6.10 การเปลียนแปลงราคาการใชส้ิทธิ และ/หรอื อตัราการใชส้ิทธิตามขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 และ/หรอื การออกใบสาํคญั
แสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรบัอตัราการใชส้ิทธิตามขอ้ 6.9 บรษัิทจะดาํเนินการแจง้รายละเอียดเกียวกบัการ
ปรบัอตัราและราคาการใชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิทนัทีหรอืก่อนวนัทีอตัราหรอืราคาใชส้ทิธิแปลงสภาพมีผล
บงัคบัผ่านระบบ SET PORTAL หรอืระบบอืนใดตามทีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด และแจง้ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนั นับแต่วันทีการปรบัสิทธิมีผลบังคบัใช ้และจัดส่งขอ้กาํหนดสิทธิทีแกไ้ขเพิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 15 วนั นบัแตว่นัทีไดร้บัการรอ้งขอเป็นหนงัสือจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิและจะจดั
ใหมี้การเก็บรกัษาสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิทีแกไ้ขเพิมเติม ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สาํนกังานใหญ่
ของตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) เพือใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสาํเนา
ขอ้กาํหนดสทิธิทีแกไ้ขเพิมเติมไดใ้นวนัและเวลาทาํการของสถานทีดงักลา่ว 

7. ค่าเสียหายกรณีทบีร ิษัทไม่สามารถจัดใหม้ีห ุน้รองร ับการใช้สิทธ ิ

บรษัิทจะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดงันี

7.1 บรษัิทจะชดใชค้่าเสียหายใหเ้ฉพาะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทีมาแจง้ความจาํนงทีจะ
ใชส้ิทธิวนักาํหนดการใชส้ิทธิแต่ละครงั และบริษัทไม่สามารถจดัใหมี้หุน้สามญัเพือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิไดอ้ย่างครบถว้น โดยค่าเสียหายทีบรษัิทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว สามารถคาํนวณ
ไดต้ามทีกาํหนดในขอ้ 7.3 ยกเวน้ กรณีทีบรษัิทไม่สามารถออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดเ้นืองจาก
ขอ้จาํกัดเรืองสดัส่วนการถือหุน้ของคนทีมิไดมี้สญัชาติไทยตามทีระบุไวใ้นขอ้ 12 ขา้งล่างนี ในกรณีนีบริษัทไม่มี
หนา้ทีตอ้งชดใชค้า่เสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
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7.2 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 7.1 บรษัิทจะชาํระใหเ้ป็นเช็คระบชืุอขีดครอ่มสงัจ่ายเฉพาะ และจะจดัส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรบัภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครงัทีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมาแจง้ความ
จาํนงทีจะใชส้ิทธิ ในกรณีทีบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดภ้ายในระยะเวลา
ดงักลา่ว ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไดร้บัดอกเบียในอตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี โดยคาํนวณนบัแตว่นัทีพน้กาํหนด 14 วนั
ดงักลา่วจนถงึวนัทีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิไดร้บัคืนเงินค่าเสียหาย 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบรษัิทไดท้าํการส่งเช็ค ดรา๊ฟท ์ตวัแลกเงินธนาคาร หรือคาํสงัจ่ายเงินของธนาคาร 
ซึงขีดครอ่มสงัจ่ายเฉพาะชือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุในหนงัสือแสดงความ
จาํนงในการใชส้ิทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินค่าเสียหายคืนแลว้โดยชอบและไม่มี
สทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย และ/หรอื คา่เสียหายใดๆ อีกตอ่ไป 

7.3 การคาํนวณค่าเสียหายทีบรษัิทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามขอ้ 7.1 มีสตูรการคาํนวณดงันี 

ค่าเสียหายต่อใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ 1 หน่วย = B x [MP – EP] 
โดยที B คือ จาํนวนหุน้สามญัทีไม่สามารถจดัใหมี้ และ/หรอื เพิมขนึได ้ตามอตัราการใช ้  
  สทิธิทีเปลียนแปลงเพิมขนึต่อ 1 หน่วย 
 MP คือ ราคาปิดตอ่หุน้สามญัของบรษัิทในวนักาํหนดการใชส้ทิธิในแตล่ะครงั ซงึผูถื้อใบสาํคญั 
  แสดงสิทธิมาแสดงความจาํนงการใชส้ทิธิ 
 EP คือ ราคาการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใชส้ิทธิทีมีการปรบัราคาตาม  
 เงือนไขการปรบัสทิธิ (หากมี) 

7.4 หากบรษัิทไดท้าํการชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 7 นีแลว้ใหถื้อวา่เป็นทีสินสดุ 

8. สิทธ ิและสภาพของหุน้รองร ับ 

หุน้สามญัออกใหม่ตามการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกบัหุน้สามญัของบรษัิททีออกไป
ก่อนหนา้นีทุกประการ ซึงรวมทงัสิทธิในการรบัเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ืนใดทีบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทงันี นบัแต่วนัที
กระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพิมทุนชาํระแลว้ และนายทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทไดจ้ดแจง้ชือผูถื้อใบสาํคัญแสดง
สทิธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิท หากบรษัิทไดป้ระกาศวนักาํหนดใหส้ิทธิในเงินปันผลหรอืผลประโยชน์
อืนใดแก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัทีกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพิมทนุชาํระแลว้ และก่อนวนัทีนายทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิท
ไดจ้ดแจง้ชือของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิท ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว
จะไม่มีสทิธิไดร้บัเงินปันผลหรอืผลประโยชนอื์นนนั 

9. ข้อจาํกัดการโอนหุน้ 

หุน้ของบรษัิทโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั เวน้แตก่ารโอนหุน้นนัจะเป็นเหตใุหผู้ที้ไมมี่สญัชาติไทยถือหุน้ในบรษัิทเกินกวา่รอ้ย
ละ 49 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหนา่ยไดท้งัหมดของบรษัิท 
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10. สถานภาพของผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธ ิทอียู่ระหว่างการแจ้งความจาํนงการใช้สิทธ ิ

สถานะของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีอยู่ระหว่างวนัทีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความ
จาํนงในการใชส้ิทธิโดยถูกตอ้งสมบูรณแ์ลว้นนั จนถึงก่อนวนัทีกระทรวงพาณิชยจ์ะรบัจดทะเบียนเพิมทุนชาํระแลว้อนั
เนืองมาจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสาํคญัแสดงสิทธิทียงัไม่ไดแ้จง้
ความจาํนงในการใชส้ทิธิ และสถานภาพดงักลา่วนีจะสนิสดุลงในวนัทีกระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิมทนุชาํระแลว้
อนัเนืองมาจากการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วแลว้

ในกรณีทีบรษัิทมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และ/หรอื อตัราการใชส้ิทธิในช่วงทีบรษัิทยงัไม่ไดน้าํหุน้สามญัเพิมทนุทีเกิดขนึ
จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีไดท้าํการใชส้ิทธิ
แลว้จะไดร้บัการปรบัสิทธิยอ้นหลงั โดยบรษัิทจะดาํเนินการออกหุน้สามญัเพิมทนุใหม่เพิมเติมใหแ้ก่ผูใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ
โดยเรว็ทีสดุตามจาํนวนทีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดร้บัหากราคาการใชส้ิทธิ และ/หรอื อตัราการใชส้ิทธิ (แลว้แต่
กรณี) ทีไดป้รบัใหม่นนัมีผลบงัคบัใช ้อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจไดร้บัหุน้สามญัสว่นเพิมชา้กวา่หุน้สามญั
ทีไดร้บัก่อนหนา้นีแลว้ ทงันีไม่เกิน 45 วนันบัจากวนัทีมีการปรบัสิทธิ

11. ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ

บรษัิทจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 30 วนันบัแต่วนัออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

12. ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธ ิและข้อจาํกัดการใช้สิทธ ิตามใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ

บริษัทไม่มีขอ้จาํกัดในการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่เป็นกรณีการใชส้ิทธิครงัสุดทา้ย ซงึบริษัทจะปิดสมดุทะเบียน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใชส้ิทธิครงัสดุทา้ย และตลาดหลกัทรพัยจ์ะทาํการขึนเครืองหมายหา้มการซือขาย
ชวัคราว (SP) เพือหา้มการซือขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ ลว่งหนา้ 2 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน หรอืเป็นกรณีปิดสมดุ
ทะเบียนเพือกาํหนดสิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะเขา้รว่มประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยบรษัิทจะปิดสมดุ
ทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนการประชมุ อย่างไรก็ตาม บรษัิทมีขอ้จาํกดัการใชส้ิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ และมีขอ้จาํกดัอนัสืบเนืองมาจากขอ้บงัคบัของบรษัิทว่าดว้ยเรอืงอตัราสว่นการถือหุน้ของคนต่างดา้ว
โดยมีรายละเอียดดงันี

(ก) บรษัิทจะไม่ออกหุน้สามญัเพิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิทีเป็นคนตา่งดา้ว ซงึไดด้าํเนินการใชส้ิทธิตามเงือนไข
การแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิตามขอ้ 5.3 หากการใชส้ิทธิดังกล่าวจะทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วมี
จาํนวนเกินกวา่รอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหนา่ยไดท้งัหมดตามทีระบใุนขอ้บงัคบัของบรษัิท หรอืตามสดัสว่นอืนที
อาจมีการแกไ้ขขอ้บงัคบัในอนาคต 

(ข) หากขอ้จาํกัดตามขอ้ (ก) ขา้งตน้มีผลทาํใหผู้ถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิทีเป็นคนต่างดา้วทีไดด้าํเนินการใชส้ิทธิตาม
เงือนไขการแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธิตามขอ้ 5.4 และตามหลกัการ “มาก่อนไดก้่อน” (First-Come First-Served) 
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ไม่สามารถใชส้ทิธิไดต้ามจาํนวนทีระบใุนใบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธิซอืหุน้สามญัเพิมทนุไม่ว่าทงัหมดหรอืบางสว่น 
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิในการส่งเงินทีเหลือในส่วนทีไม่
สามารถใชส้ิทธิไดคื้นใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิทีเป็นคนตา่งดา้วดงักลา่ว ภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการใช้
สิทธิ ทงันี ตามวิธีการและเงือนไขทีกาํหนดโดยบรษัิท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) โดย
บรษัิทจะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย และ/หรอื คา่เสียหายอืนใดไม่วา่ในกรณีใดๆ 

(ค) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีเป็นคนต่างดา้วจะไม่ไดร้บัการชดเชยหรือชดใช ้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทและ/หรือ
ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) ในกรณีทีไม่สามารถใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิไดโ้ดยมีสาเหตมุา
จากขอ้จาํกดัเรอืงอตัราสว่นการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามขอ้ (ก) ขา้งตน้ 

13. การแก้ไขเปลียนแปลงข้อกาํหนดสิทธ ิ

13.1  การแกไ้ขเปลียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิในเรืองทีเป็นประโยชนต์่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอย่างชดัแจง้ หรือเรืองที
ตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง กฎ ระเบียบ หรอืขอ้บงัคบั หรอืคาํสงัทีมีผลบงัคบัทวัไปหรอืประกาศ หรอืขอ้บงัคบัของ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ทีเกียวขอ้ง หรอืกรณีการปรบัสิทธิตามขอ้ 6 หรอืเรอืงทีไม่ทาํใหส้ิทธิประโยชนข์องผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิดอ้ยลง หรือเรืองการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทีเห็นไดโ้ดยชดัแจง้ ใหบ้ริษัทกระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัความ
ยินยอมจากทีประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิก่อน 

13.2  การแกไ้ขเปลียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ้ 13.1 ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากบรษัิทและทีประชมุผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิตามวธีิการทีระบไุวใ้นขอ้ 14.6 

13.3  การแกไ้ขเปลียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กับขอ้กาํหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 
หรอืประกาศอืนใดทีใชบ้งัคบักบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบรษัิท และเป็นไป
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง เวน้แตจ่ะไดร้บัการผ่อนผนั 

13.4  บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิไม่สามารถเสนอใหแ้ก้ไขขอ้กาํหนดสิทธิในเรืองการขยายอายุของ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ อตัราการใชส้ทิธิ และราคาการใชส้ทิธิ เวน้แต่เป็นกรณีการปรบัสทิธิตามขอ้ 6 

13.5  บรษัิทจะดาํเนินการแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัย ์สาํนกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหท้ราบถึง
รายละเอียดการแกไ้ขเปลียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิตามทีกลา่วในขอ้ 13.1 หรอื 13.2 และจะจดัสง่ขอ้กาํหนดสิทธิที
มีการแกไ้ขเปลียนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย  ์สาํนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีการแกไ้ขเปลียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิมีผลบงัคับ และบริษัทจะดาํเนินการแจง้ต่อผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกรายใหท้ราบถึงรายละเอียดการแกไ้ขเปลียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิตามทีกล่าวในขอ้ 13.1 
หรอื 13.2 ผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยท์นัทีหรือก่อน 9 โมงเชา้ของวนัทีสิทธิมีผลบงัคบัใช ้และ
จะจดัส่งขอ้กาํหนดสิทธิทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 15 วนันบัแต่วนัที
ไดร้บัการรอ้งขอเป็นหนงัสือจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายตาม
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สมควรตามทีบริษัทกาํหนด ทังนี บริษัทจะจัดใหมี้การเก็บรกัษาสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิทีแก้ไขเปลียนแปลง ณ 
สาํนักงานใหญ่ของบริษัท และสาํนักงานใหญ่ของตัวแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) เพือใหผู้ถื้อ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิทีแกไ้ขเปลียนแปลงไดใ้นวนัและเวลาทาํการของ
สถานทีดงักลา่ว 

14. การประชุมผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ

การเรยีกและ/หรอืการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหเ้ป็นไปตามวธีิการดงัตอ่ไปนี

14.1 บรษัิทมีสิทธิเรียกการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่ว่าในเวลาใดๆ ตามทีเห็นสมควร แต่บริษัทตอ้งจดัใหมี้
การประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพือขอมติในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหนงึโดยเรว็ภายใน 30 วนันบัแต่วนั
เกิดเหตกุารณด์งัต่อไปนี 

(ก) เมือมีเหตกุารณส์าํคญัทีอาจกระทบต่อสิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอย่างเป็นนยัสาํคญั หรือกระทบต่อ
ความสามารถของบรษัิทในการปฏิบตัิหนา้ทีตามขอ้กาํหนดสิทธิ หรอื 

(ข) เมือบรษัิทหรอืผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีถือใบสาํคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของจาํนวน
หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิทียงัมิไดมี้การใชส้ิทธิ ประสงคจ์ะเสนอขอแกไ้ขเปลียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิ
ตามขอ้ 13 ทงันี บริษัท และ/หรือผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิทีจะเสนอขอแกไ้ขเปลียนแปลง
ขอ้กาํหนดสทิธิในเรอืงอตัราการใชส้ทิธิ ราคาการใชส้ทิธิ และอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ในกรณีทีบรษัิทไม่ดาํเนินการเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลาทีกาํหนด ผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สทิธิทีถือใบสาํคญัแสดงสทิธิรวมกนัไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของจาํนวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสทิธิทียงัมิไดมี้การ
ใชส้ทิธิ ณ ขณะนนั สามารถดาํเนินการเรยีกประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิแทนบรษัิทได ้

ในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูที้ไดร้บัมอบหมายจากบริษัท รวมถึงทีปรกึษากฎหมาย ของ
บรษัิทมีสิทธิทีจะเขา้รว่มประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ เพือแสดงความคิดเห็นหรอืใหค้าํอธิบายในทีประชมุผูถื้อ
ในสาํคญัแสดงสิทธิได ้

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพือกาํหนดสิทธิของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมดงักล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยผูถื้อ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งมีรายชือเป็นผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ ณ วันก่อนวนัปิดสมุด
ทะเบียนดงักลา่ว 

14.2 หนงัสือเชิญประชมุ 

ในการเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนืองจากบรษัิทหรือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
รอ้งขอใหบ้รษัิทส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ระบสุถานทีทีจะใชป้ระชมุโดยตอ้งอยู่ในทอ้งทีอนั
เป็นทีตงัสาํนกังานใหญ่ของบรษัิทหรอืจงัหวดัใกลเ้คียงหรอืกรุงเทพมหานคร วนัและเวลาทีจะประชมุผูที้ขอใหเ้รยีก
ประชมุ รวมทงัเรอืงทีจะพิจารณาในทีประชมุ) ทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทกุราย ภายใน 



ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทครังที 1 

หนา้ 32 

เอกสารแนบ 6

7 วนัหลงัจากปิดสมดุทะเบียน และแจง้ใหน้ายทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบรวมทงัแจง้ขอ้มลูผ่านระบบ 
SET PORTAL หรอืระบบอืนใดตามทีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

14.3 การมอบฉนัทะ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจแต่งตงัผูร้บัมอบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชมุ และ/หรอืออกเสียงลงคะแนนในทีประชมุผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิคราวใด ๆ ก็ได ้โดยผูร้บัมอบฉันทะดังกล่าวจะตอ้งยืนหนงัสือมอบฉันทะ (ซึงทาํตามแบบที
บรษัิท และ/หรอืนายทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิกาํหนด และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิพรอ้มกบั
หนังสือเชิญประชุมแลว้) ต่อประธานทีประชุมหรือบุคคลทีประธานทีประชุมมอบหมายก่อนเริมการประชุมผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

14.4 องคป์ระชมุ 

ทีประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิและผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสาํคัญ 
แสดงสิทธิ (ถา้มี) ซงึถือใบสาํคญัแสดงสิทธิรวมกนัเป็นจาํนวนผูม้าประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 ราย และเป็นจาํนวนไม่
นอ้ยกวา่กึงหนงึของจาํนวนหนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิทียงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิ เขา้รว่มประชมุจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีทีไดมี้การเรยีกประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิครงัใด เมือลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนงึชวัโมง แต่จาํนวนผูถื้อ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิซึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ใหถื้อว่าการประชุมเป็นอันระงับไป ในกรณีทีการ
ประชมุดงักล่าวจดัขนึโดยบรษัิท บรษัิทจะจดัใหมี้การประชมุใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัแต่ไม่เกิน 14 
วนั นบัแต่วนัทีกาํหนดเป็นวนัประชุมคราวก่อนโดยปฏิบตัิตามขอ้ 14.2 ซึงในการประชุมครงัหลงันีไม่บงัคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชมุ ในกรณีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีกประชมุจะไม่มีการเรยีกประชมุใหม่ 

14.5 ประธานทีประชมุ 

ใหป้ระธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืประธานกรรมการตรวจสอบ หรอืกรรมการรายใดรายหนงึของ
บรษัิท หรือบคุคลทีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิคดัเลือก (เรยีงตามลาํดบัในกรณีทีบุคคลก่อนหนา้ไม่เขา้รว่มประชุม) 
ทาํหนา้ทีเป็นประธานของทีประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

14.6 มติทีประชมุ 

มติของทีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดง
สิทธิทงัหมดของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือผูร้บัมอบฉันทะทีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และใหม้ตินนัมีผล
ผกูพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิทงัหมดไม่วา่จะไดเ้ขา้รว่มประชมุหรอืไม่ 

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีถืออยู่ 
โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีทีคะแนนเสียงเห็นดว้ยและคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยมีจาํนวน
เทา่กนั ใหป้ระธานทีประชมุมีสทิธิออกเสียงชีขาดเพิมขนึอีก 1 เสียง 
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บรษัิทจะดาํเนินการแจง้มติทีประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อตลาดหลกัทรพัยภ์ายในวนัทาํการถดัไปนบัแต่วนั
ประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ รวมทงัแจง้ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน
ระยะเวลา 15 วนันบัแตว่นัประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

14.7 รายงานการประชมุ 

บริษัทจะจดบนัทึกรายงานการประชุมและจดัทาํรายงานการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่
เกิน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยใหป้ระธานทีประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิในครงันนั ๆ 
เป็นผูล้งนามรบัรองรายงานการประชุม และจดัเก็บรายงานการประชุมไวก้บับริษัท ทงันี บริษัทจะจดัส่งรายงาน
การประชมุใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเมือไดร้บัการรอ้งขอภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีบรษัิทไดร้บัการรอ้งขอเป็น
หนงัสือจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายตามสมควรตามทีบรษัิท
กาํหนด 

14.8 ค่าใชจ้า่ยในการประชมุ 

บรษัิทจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายตามสมควรทงัหมดทีเกิดขนึในการจดัประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิทกุครงั 

15. ผลบังคบัข ้อกาํหนดสิทธ ิและกฎหมายทใีช้บงัคับ

ขอ้กาํหนดสทิธินีจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัทีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิไปจนถึงวนักาํหนดการใชส้ทิธิครงัสดุทา้ยโดยขอ้กาํ 
หนดสทิธินีจะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

ในกรณีทีมีขอ้ความใดในส่วนที 2 ของขอ้กาํหนดสิทธิขดัหรือแยง้กับขอ้ความในส่วนที 1 ของขอ้กาํหนดสิทธินีให้
ขอ้ความในสว่นที 1 มีผลใชบ้งัคบั และในกรณีทีมีขอ้ความใดๆ ในขอ้กาํหนดสิทธินีขดัหรอืแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศใดๆ ที
มีผลใชบ้งัคับกับใบสาํคัญแสดงสิทธิใหใ้ช ้ขอ้ความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบงัคับกับใบสาํคัญแสดงสิทธิแทน
ขอ้ความของขอ้กาํหนดสิทธินี ทงันี เฉพาะในสว่นทีขดัหรอืแยง้กนันนั 

ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ 

บร ิษัท เดนทลั คอรป์อเรชัน  จาํกัด (มหาชน) 
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ทีอยูข่องสถานทรีบัจองซือและรบัชาํระเงินคา่จองซอืหุน้สามญัเพิมทนุ 

ทอียู่ของสถานทรี ับจองซอืและรับชาํระเงนิค่าจองซ ือห ุน้สามัญเพมิท ุน

บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
เลขที 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชัน 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 0-2659-8000  

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย ์
 02-659-8000 ต่อ 8226, 8248, 8085 และ 8264 
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