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เอกสารทั่วไป หมายเลข 7 
 

สรุปข้อสนเทศ 
ลักษณะ เงื่อนไข และ สาระสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (TH-W3) 
 

จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 241,256,331 หน่วย 
จาํนวนหุ้นที่รองรับการใช้สทิธิ 241,256,331 หุ้น 
การจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิ บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) โดยเป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมซึ่งกําหนด

รายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ใน
วันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย  
(เศษของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีไมเ่ตม็จํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณให้ปัดเศษทิง้) 

 
 
ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิรายใหญ่             ณ วนัท่ี  20 มิถนุายน  2565       
                                

  
ช่ือ 

 

 
จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ 

 

 
 ร้อยละของใบสําคญัแสดงสทิธิ 
 ท่ีย่ืนจดทะเบียนในครัง้นี ้
 

1  นายสมนึก  กยาวฒันกิจ 58,844,125 24.39 
2  นายทายธร กยาวฒันกิจ 23,775,800   9.85 
3  นายอาณกร กยาวฒันกิจ  18,326,425 7.60 
4  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 15,409,770  6.39 
5. นายจีรเดช จงวฒันาศิลปกลุ 10,290,700  4.27 
6. นายสมชาย เวชากร 9,562,500  3.96 
7. นายฐิติภมิู สิงห์สา 6,467,475  2.68 
8. นางสาวสนุทรีย์ ปิติ   5,992,500 2.48 
9. นายฐิติ กิตติพฒันานนท์ 4,200,000 1.74 
10. นายวิชยั วชิรพงศ์ 4,038,425  1.67 

รวม   156,907,720 65.04 
 
 
การใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
1.  วันกาํหนดการใช้สทิธิ 
 การใช้สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธันวาคม ของแต่ละปี 
 ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ นบัตัง้แตอ่อกใบสําคญัแสดงสทิธิ 
 การใช้สิทธิครัง้แรกคือ วนัทําการสดุท้ายของเดือนกนัยายน 2565 ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนักําหนด 
 การใช้สิทธิครัง้สดุท้ายคือวนัท่ี 19 มิถนุายน 2568 ซึง่เป็นวนัครบกําหนดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ในกรณีท่ี
 วนักําหนดสทิธิดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัท ให้เล่ือนวนัใช้สทิธิเป็นวนัทําการก่อนวนัหยดุทําการนัน้  
 ทัง้นี ้บริษัทจะไมเ่รียกให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิ นอกเหนือจากวนักําหนดการใช้สทิธิท่ีระบไุว้ข้างต้น 
 
2. การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ผู้ ถือใบสําคญัสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบสําคญั
 แสดงสิทธิท่ีตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้ สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวัน
 กําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
 สทิธิดงักลา่วและให้ถือวา่ใบสําคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพโดยไมมี่การใช้สทิธิ 
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3. ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิ

 การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัในแต่ละครงั (ยกเวน้การใชสิ้ทธิครงัสดุทา้ย) 

     ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิซือหุน้สามัญของบริษัทไดต้ามสถานทีติดต่อที

 ระบุไวใ้น-หวัขอ้ “วิธีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ” ในขอ้  “ขนัตอนการใชสิ้ทธิ” ตงัแต่เวลา 9:00 น. ถึง

 เวลา :00 น. ภายในระยะเวลา  วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครงั 

  

 ทงันีบรษิัทจะไม่ปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิเพือพักการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิเพือกาํหนดสิทธิ

 ของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิในการทีจะใช้สิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท และบริษัทจะแจ้งข่าวและ

 รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับกําหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ บุคคลทีบริษัทจะ

 แต่งตงัใหเ้ป็นตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) และสถานทีใชสิ้ทธิ ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูผ่าน

 สืออิเล็กทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพยฯ์ หรือระบบอืนใดตามทีตลาดหลักทรัพย์กาํหนด เพือแจ้งให้ผู้ถือ

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า  วนัทาํการก่อนวนัเริมการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิแต่ละ

 ครงั 

 

 การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัครงัสดุทา้ย 

      

 ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัของบรษิัทไดต้งัแต่เวลา 9:00 น. ถึง 

 เวลา 15:00 น. ภายในระยะเวลา  วนั ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครงัสดุทา้ย          

 

     ทงันีบรษิัทจะแจง้ข่าวและรายละเอียดเพิมเติมเกียวกบักาํหนดวนัใชส้ิทธิ ระยะเวลาการแจง้ความจาํนง ในการ

 ใชสิ้ทธิครงัสดุทา้ย อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ รายละเอียดบญัชีธนาคารเพือการจองซือ และใช้สิทธิตาม

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ บุคคลทีบริษัทจะแต่งตงัใหเ้ป็นตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) และสถานที

 ใชสิ้ทธิ ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูผ่านสืออเิล็กทรอนิกสข์องตลาด หลักทรัพย์ฯ หรือระบบอืนใดตามทีตลาด

 หลักทรัพย์กําหนด เพือแจ้งให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  วันก่อนวันปิดสมุด

 ทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิครังสุดท้าย พรอ้มทังส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสาํคัญแสดง

 สิทธิ ตามรายชือทีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน

 ใบสําคัญแสดงสิทธิครังสุดท้าย โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพือพักการโอน

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิครงัสดุทา้ยเป็นเวลา  วนัก่อนวนักาํหนดใชส้ิทธิครงัสดุทา้ย และตลาดหลกัทรพัย ์ จ ะ ทํ า

 การขึนเครอืงหมายหา้มการซอื ขาย ชวัคราว (SP) เพือหา้มการซอืขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ล่วงหนา้  วนัทาํการ

 ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน และจนถึงวนัทีใชสิ้ทธิครงัสดุทา้ย ในกรณีทวีนัเรมิปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดง

 สิทธิเพือพกัการ โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ใช่วนัทาํการของตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้ลือนวนัเริมปิดสมดุทะเบียนเป็น

 วนัทาํ การสุดท้ายก่อนหน้าวันเริม ปิดสมุดทะเบียนเดิมดังกล่าว ทังนีใบสาํคัญแสดงสิทธิจะพักการซือ ขาย

 จนถึงวนักาํหนดใชสิ้ทธิครงัสดุทา้ย 

 

.การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สทิธิ 
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 บรษัิทจะดาํเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ (Exercise Price) และอตัราการใชสิ้ทธิ (Exercise Ratio) ตลอดอายขุอง

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพอืรกัษาผลตอบแทนใดๆทีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดร้บั ไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิมในกรณีทีมี

 เหตกุารณด์งัต่อไปนี 

 

1. เมอืบรษิัทเปลียนแปลงมลูค่าทีตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิัท อนัเป็นผลจากการรวมหุน้ทีออกแลว้ของบรษัิท

หรือการแบ่งแยกหุน้ทีออกแลว้ของบรษิัท โดยการเปลียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิจะมีผล

บังคับทันทีนับตังแต่มูลค่าทีตราไว้ใหม่มีผลบังคับใช้ตามระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

 

2. เมอืบรษิัทเสนอขายหุน้สามัญทีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และ/หรือ 

ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจาํกัด โดย ”ราคาสุทธิต่อหุน้สามญัทีออกใหม่” ตาํกว่ารอ้ยละ  ของ”ราคา

ตลาดของหุน้สามญัของบรษิัท” ซงึการเปลียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชส้ิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตงัแต่วัน

แรกทีผู้ซือหุ้นสามัญจะไม่ไดร้ับสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญทีออกใหม่ หรือวันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ขึน

เครืองหมาย XR สาํหรบักรณีทีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของ

การเสนอขายหุน้สามญัทีออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั (แลว้แต่กรณี) 

 

3. เมอืบรษิัทเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั 

โดยหลกัทรพัยน์นัใหสิ้ทธิแก่ผูถ้ือหลกัทรพัยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ หรือเปลียนเป็นหุน้สามญัได ้หรือใหสิ้ทธิ

ในการซอืหุน้สามญัของบรษิัท เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั โดยทรีาคาสทุธิ

ต่อหุน้สามญัทีออกใหม่ทีออกเพอืรองรบัสิทธิดงักล่าวตาํกว่ารอ้ยละ  ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของ

บรษัิท”  

การเปลียนแปลงราคาใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตงัแต่วนัแรกทีผูซ้ือหุน้สามญัจะไม่ได้

รบัสิทธิในการซือหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ทีมีสิทธิแปลงสภาพ/ เปลียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการจอง

ซือหุ้นสามัญ สาํหรับกรณีทีเป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลัก

ทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ทีมีสิทธิทีจะแปลงสภาพ/ เปลียนเป็นหุน้สามัญไดห้รือใหสิ้ทธิในการจองซือหุน้สามญั 

กรณีเสนอขายใหก้บัประชาชนทวัไป และ/หรือ กรณีทีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (แลว้แต่กรณี)  

  

4. เมือบริษัทจ่ายปันผลทังหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามัญใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามัญของบริษัท ซึงการเปลียนแปลง

ราคาใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตงัแต่วนัแรกทีผูซื้อหุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรบัหุน้ปันผล หรือ

วนัแรกทีตลาดหลกัทรพัยข์นึเครืองหมาย XD 

 

5. เมอืบรษิัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ  ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินรวมบรษิัท (ทีไดม้ีการ

ตรวจสอบแลว้) หลงัจากหกัขาดทนุสะสม สาํรองตามกฎหมาย ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย และภาษีเงนิไดจ้าก

ผลการดาํเนินงานในรอบระยะบญัชีใดๆ ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ การเปลียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและ

อตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคับทนัที ตงัแต่วนัแรกทีผูซื้อหุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรบัเงินปันผล (วนัแรกทตีลาด

หลกัทรพัยข์นึเครอืงหมาย XD) 
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6. ในกรณีทีมีเหตกุารณใ์ดๆ อนัทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอ์นัพึงได ้โดยทีเหตุการณน์นัๆ

ไม่ไดก้าํหนดอยู่ในขอ้ .-ขอ้ . ดังกล่าวขา้งตน้ ใหเ้ป็นดุลยพินิจของบริษัทว่าจะมีการพิจารณาดงัต่อไปนี

หรือไม่ ซงึจะเป็นการพิจารณาเพือกาํหนดการเปลียนแปลงราคาการใชส้ิทธิ และ/หรอื อตัราการใชสิ้ทธิ (หรือ

ปรบัจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ แทนอตัราการใชสิ้ทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทาํใหสิ้ทธิของผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม โดยใหถื้อว่าผลการพิจารณานันเป็นทีสดุ และใหบ้ริษัทแจง้ใหส้าํนกังาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์และนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวทนัทีทีมีเหตุ

ใหต้อ้งดาํเนินการเปลียนแปลงสิทธิดงักล่าวหรือก่อนวนัทรีาคาใชสิ้ทธิใหม่และอตัราการใชสิ้ทธิ มีผลบงัคบัใช ้

 

7. การคาํนวณเปลียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอตัราการมชสิ้ทธิตามขอ้ . – ขอ้ . เป็นอิสระต่อกัน และจะคาํนวณ

การเปลียนแปลงตามลาํดบัเหตกุารณก์่อนหลงั ในกรณีทีมีเหตกุารณต์่างๆ จะเกิดขึนพรอ้มกนัใหค้าํนวณการ

การเปลียนแปลงเรียงลาํดบัดงัต่อไปนี คือ ขอ้ .-›ขอ้. .-›ขอ้ .-›ขอ้ .-›ขอ้ .-›ขอ้. .  โดยในแต่ละลาํดบัครงั

ทคีาํนวณการเปลียนแปลงใหค้งสภาพของราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม  ตาํแหน่ง 

 

8.     การคาํนวณการเปลียนแปลงราคาใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิตามขอ้  ถึง  จะไม่มีการเปลียนแปลงซงึทาํ

ใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่สูง และ/หรือ  อัตราการใชส้ิทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ตามขอ้  สาํหรบัการ

คาํนวณจาํนวนเงินใชสิ้ทธิ จะคาํนวณจากราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลียนแปลง (ทศนิยม  ตาํแหน่ง) 

คูณกับจาํนวนหุน้สามัญ (จาํนวนหุน้สามัญคาํนวณไดจ้าก อัตราการใชส้ิทธิใหม่ คูณกับจาํนวนใบสาํคญั

แสดงสิทธิทีแสดงความจาํนงการใชส้ิทธิ เมอืคาํนวณไดจ้าํนวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้ใหต้ดัเศาของหุน้นนัทงิ) 

ในกรณีจาํนวนเงินทีคาํนวณไดจ้ากการใชส้ิทธิมีเศษของบาทใหต้ดัเศษของบาททิง 

 

 ทงันีในกรณีทีมีการเปลียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจนเป็นผลทาํใหร้าคาการใชส้ิทธิใหม่ทีคาํนวณตามสตูรมี

ราคาตาํกว่ามลูค่าทตีราไวข้องหุน้สามัญ (Par Value) ของบรษิัทนนั บรษิัทขอสงวนสิทธิทีจะปรบัราคาการใช้

สิทธิใหม่เพียงเท่ากบัมลูค่าทีตราไวข้องหุน้สามญั เวน้แต่กฏหมายจะกาํหนดเป็นอย่างอืน สาํหรบัอตัราการใช้

สิทธิใหม่ใหใ้ชอ้ตัราการใชส้ิทธิทีคาํนวณไดต้ามขอ้  ถึงขอ้  เช่นเดิม 

 

             9.   บรษิัทอาจทาํการปรบัราคารใชส้ทิธิควบคูก่บัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรบัอตัราการใช้

 สิทธิก็ได ้ทงันี หากบรษิัทตอ้งออกหุน้รองรบัเพิมเติม บรษิัทตอ้งยนืมติทีประชมุผูถื้อหุน้ทีอนมุตัใิหอ้อกหุน้

 รองรบัการปรบัสิทธินนัอย่างเพยีงพอต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรบัสิทธิ จึงจะถือว่าบรษัิทไดร้บัอนญุาต

 ใหเ้สนอขายหุน้รองรบั 
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