
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสทิธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญของ 

บริษัท มำสเตอร ์แอด จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่4 (MACO-W4) 
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ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสทิธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญของ 

บริษัท มำสเตอร ์แอด จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่4 (MACO-W4) 

 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท มำสเตอร์ แอด จ ำกัด (มหำชน)  ครั้งที่  4 (MACO-W4) 
(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบส ำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4”) ออกโดยบริษัท มำสเตอร ์แอด จ ำกัด (มหำชน)  
(“บริษัทฯ”) ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2565 ซึ่งไดม้ีมติอนุมัติให้
บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่มี
ค่ำตอบแทน ในอตัรำจดัสรรที่ 4 หุน้สำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ หำกเกิดเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำจดัสรร
ดงักล่ำว ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ ทัง้นี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัสิทธิตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ (ตำมค ำนิยำมที่ระบุ
ดำ้นล่ำง) นี ้โดยบรษิัทฯ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดสิทธินีท้กุประกำร และใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิไดร้บัทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธินีเ้ป็นอย่ำงดีแลว้ ทั้งนี ้บริษัทฯ จะจัดใหม้ีกำรเก็บรกัษำ
ส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธินีไ้ว ้ณ ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ หรือส ำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ  
(ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธินี)้ เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธินีไ้ดใ้นวนัและ
เวลำท ำกำรของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี) 

ค ำจ ำกดัควำม 

ค ำและขอ้ควำมต่ำง ๆ ที่ใชอ้ยู่ในขอ้ก ำหนดสิทธินี ้ใหม้ีควำมหมำยดงัต่อไปนี ้

ข้อก ำหนดสิทธิ หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สำมัญของบริษัท มำสเตอร์ แอด จ ำกัด  (มหำชน)  
ครั้งที่  4 (MACO-W4) (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม  
(ถำ้มี)) 

ตลำดหลักทรัพย ์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สิทธิ 

หมำยถึง บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ  
ในกำรรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ (ถำ้มี) ตำมขอ้ 1.4.5 

นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดง
สิทธิ 

หมำยถึง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
และ/หรือ ผูท้ี่ไดร้บักำรแต่งตัง้โดยชอบใหท้ ำหนำ้ที่เป็น
นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ แทน 

บริษัทฯ หมำยถึง บรษิัท มำสเตอร ์แอด จ ำกดั (มหำชน)  
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ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง เอกสำรที่ ออกโดยบริษัท  ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อใชแ้ทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท 
มำสเตอร ์แอด จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 4 (MACO-W4)  
ชนิดระบุชื่อผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้และให้
หมำยควำมรวมถึงใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิดว้ย 

ประกำศ ทจ. 34/2551 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที่ ทจ. 34/2551 
เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่และหุน้ที่ออก
ใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธันวำคม 
2551 (รวมถึงที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตำมข้อ 
1.2.3 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ 

หมำยถึง ระยะเวลำที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใช้
สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำมำรถ
แจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้
ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.4.3 

วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ หมำยถึง วันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซื ้อหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ไดต้ำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.4.1 

วันท ำกำร หมำยถึง วันที่ตลำดหลักทรพัยฯ์ เปิดท ำกำรตำมปกติ ซึ่งมิใช่วนั
เสำรห์รือวนัอำทิตย ์หรือวันที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ประกำศใหเ้ป็นวนัหยดุท ำกำรของธนำคำรพำณิชย ์

ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์ หมำยถึง บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

สมุดทะเบียน หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึก
รำยละเอียดเก่ียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษำโดยนำยทะเบียนของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดั
เฉพำะสิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ สิทธิ
ในกำรเข้ำร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิและสิทธิในกำรไดร้บั
ค่ำเสียหำยในกรณีหุน้รองรบัไม่เพียงพอ 

หุ้นรองรับ หมำยถึง หุ้นสำมัญที่ ออกใหม่ของบริษัทฯ  จ ำนวนไม่ เกิน 
2,029,493,030 หุน้ มลูค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท 
เพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมทั้ง
หุน้สำมญัที่บริษัทฯ อำจตอ้งออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีมี
กำรปรบัสิทธิตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ
นี ้

ส ำนักงำน ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์

1 รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ จ ำนวน 2,029,043,796 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่มี
ค่ำตอบแทน ในอตัรำจดัสรรที่ 4 หุน้สำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้หำกเกิดเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำ
จัดสรรดังกล่ำว ใหปั้ดเศษนั้นทิง้ ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดอ้อกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทฯ ที่มีรำยชื่อปรำกฎในวนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ MACO-W4 (Record 
Date) ในวนัท่ี 5 สิงหำคม 2565 โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขำยดงัต่อไปนี ้  

1.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ชื่อ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท มำสเตอร์ แอด จ ำกดั 
(มหำชน) ครัง้ที่ 4 (MACO-W4) 
 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ระบชุื่อผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้
วิธีกำรจดัสรร : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ในอตัรำส่วนกำรจดัสรรท่ี 4 หุน้สำมญั

เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรร
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มี
รำยชื่อปรำกฎในวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไดร้ับกำรจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 5 สิงหำคม 2565 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำจดัสรรดงักล่ำว ใหปั้ด
เศษนัน้ทิง้ 
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จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขำย 

: 2,029,043,796 หน่วย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0.00 บำท (ไม่คิดมลูค่ำ) 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สำมญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณี
มีกำรปรบัอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ  

รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 1.00 บำท ต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัอัตรำกำรใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไข
กำรปรบัสิทธิ ทั้งนี ้ในกรณีที่มีกำรปรบัรำคำใชสิ้ทธิ รำคำใชสิ้ทธิของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยภำยหลังกำรปรบัรำคำใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่
ต ่ำกว่ำมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิัท 

วนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 5 กนัยำยน 2565 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 1 ปี นับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ทั้งนี ้ ภำยหลังกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิบรษิัทฯ จะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลำและก ำหนดกำร 
ใชสิ้ทธิ 

: ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ 
บรษิัทฯ ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท ำกำรสดุทำ้ยของทกุไตรมำส 
(กล่ำวคือ วนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดือนธันวำคม มีนำคม มิถุนำยน และ
กันยำยน) ของแต่ละปีปฏิทิน (“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ”) โดยวัน
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้แรก คือ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2565 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิใด ๆ สำมำรถสะสมเพื่อน ำไปใช้สิทธิได้ในวัน
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้ต่อ ๆ ไปไดต้ลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
แต่หำกครบก ำหนดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิแลว้ ใบส ำคัญแสดง
สิทธิใด ๆ ที่ไม่ถกูใชสิ้ทธิจะถกูยกเลิกและสิน้ผลไป 

ทั้งนี ้ วันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
MACO-W4 มีอำยุครบ 1 ปี นับจำกวันที่ออกและจัดสรรใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ MACO-W4 โดยหำกวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยดงักล่ำวตรงกับ
วันหยุดท ำกำรของของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำด
หลักทรัพยฯ์”) ใหเ้ล่ือนวันใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ยดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำร
ก่อนหนำ้  
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ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชสิ้ทธิ 

: ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิม่
ทุนของบริษัทฯ จะตอ้งแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ระหว่ำงเวลำ 
9.00 น. ถึ ง  15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันท ำกำร ก่อนวัน
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ยกเวน้กำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิครัง้สดุทำ้ย ใหแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั
ก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย 

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

: เมื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไดแ้จ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื ้อหุน้
สำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะ 
ไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจง้ควำมจ ำนงไดอ้ีกต่อไป 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่จัดสรรไว้
เพื่อรองรบั 

: ไม่เกิน 2,029,493,030 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท หรือ
เท่ำกับประมำณรอ้ยละ 24.99 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด
ของบรษิัทฯ  

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดง
สิทธิ 

: บริษัทฯ จะยื่นค ำขอน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิด
จำกกำรใชสิ้ทธิ 

: บริษัทฯ จะน ำหุน้สำมัญที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิในครัง้นีเ้ขำ้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้  : (1) ผลกระทบตอ่สัดสว่นกำรถือหุน้ (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบส ำคัญแสดง
สิทธิจนครบทั้งจ ำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ  
จะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้จะมี
สัดส่วนกำรถือหุ้นลดลงเมื่อเทียบกับสัดส่วนกำรถือหุ้นก่อนกำร
ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ ดงันี ้ 

Control Dilution  

=  จ ำนวนหุ้นรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี ้ / 
(จ ำนวนหุน้ที่ช  ำระแลว้ + จ ำนวนหุน้รองรบัใบส ำคัญแสดง
สิทธิที่ออกในครัง้นี)้ 

=    2,029,493,030 / (8,117,972,121 + 2,029,493,030)   
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=     ประมำณรอ้ยละ 19.99 

(2) ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution) 

ภำยหลงักำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้ในครัง้นี ้และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมี
กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้จ ำนวน จะไม่เกิดผลกระทบ
ดำ้นกำรลดลงของรำคำหุน้ (Price Dilution) เนื่องจำกรำคำใชสิ้ทธิ
สงูกว่ำรำคำตลำดก่อนกำรจดัสรร  โดยรำคำตลำดก่อนกำรจดัสรร
เป็นรำคำถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัของบริษัทฯ ที่ท  ำกำร
ซือ้ขำยในตลำดหลักทรพัยฯ์ ยอ้นหลัง 7 วันท ำกำรติดต่อกันก่อน
วันประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่  25 พฤษภำคม 2565 
(วันที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เสนอวำระเรื่องกำรออกและ
จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจ ำปี 
2565) (รำคำระหว่ำงวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565 ถึง 24 พฤษภำคม 
2565 ซึ่งเท่ำกบั 0.69 บำทต่อหุน้) 

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่ งของก ำ ไร  (Earnings per Share 
Dilution) 

ไม่มี เนื่องจำกบรษิัทฯ มีผลประกอบกำรขำดทนุ 

1.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียน และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.2.1 นำยทะเบียนมีหน้ำที่ต้องออกใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำย 
ส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้บัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ นำยทะเบียนจะระบุชื่อ “ศูนย์
รบัฝำกหลักทรพัย”์ เป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียน นำยทะเบียนจะออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบที่นำยทะเบียนก ำหนดใหแ้ก่
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

1.2.2 นำยทะเบียนมีหน้ำที่ตำมสัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนที่จะตอ้งจัดท ำและเก็บรักษำสมุด
ทะเบียนไวจ้นกว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้รองรบัของบริษัทฯ หรือ
จนกว่ำจะครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) 
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1.2.3 ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

- ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ กรณีทั่วไป  

สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรำกฏชื่อเป็นเจ้ำของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในจ ำนวนที่ระบอุยู่ในสมดุทะเบียนในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัแรกของ
กำรปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ   
เวน้แต่จะไดม้ีกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ซึ่งสำมำรถใชย้นักบับริษัทฯ ไดต้ำมขอ้ 1.3) 
เกิดขึน้แลว้ในวันปิดสมุดทะเบียนที่เก่ียวข้องข้ำงต้น ซึ่งสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ   
จะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

- ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ กรณีที่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิแทน  

สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นำยทะเบียนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยว์่ำเป็นผูท้รงสิทธิในใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ในจ ำนวนที่ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย์แจง้นำยทะเบียน โดยจ ำนวนดังกล่ำว
จะตอ้งไม่เกินกว่ำจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในชื่อของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยท์ี่
ระบุอยู่ในสมดุทะเบียนในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนในกรณีที่มี
กำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

1.2.4 เมื่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แจ้งนำยทะเบียน นำยทะเบียนมีหน้ำที่ต้องออกใบส ำคัญ  
แสดงสิทธิ ใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่ฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลักทรัพยแ์ละ
ลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ รำยดงักล่ำวเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
สมุดทะเบียนตำมจ ำนวนที่ได้รับแจ้งจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ทั้งนี ้ เมื่อได้มีกำรออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่ำวแล้ว นำยทะเบียนจะแก้ไขจ ำนวนรวมของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนไวใ้นชื่อของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยหกั
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดง
สิทธิออก ส่วนจ ำนวนรวมของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพยน์ั้น  
หำกนำยทะเบียนไม่ไดท้ ำกำรแก้ไข (ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำม) ใหถื้อว่ำมีจ ำนวนลดลงตำม
จ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดแ้ยกไปออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนไวใ้นชื่อ
ของผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว 

1.3 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.3.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิไดฝ้ำกไวก้ับศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
ดงันี ้



 

8 

 

- แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผูโ้อนและผูร้บัโอน กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนระบุชื่อเป็นเจ้ำของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผูร้บัโอนคนสุดทำ้ยโดยมีกำรสลัก
หลงัแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถว้นจำกผูท้ี่ปรำกฏชื่อดงักล่ำว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลำยมือชื่อสลกัหลงัแสดงกำรโอนไวด้ว้ย 

- ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้บัโอนกับบริษัทฯ กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
จะใชย้ันกับบริษัทฯ ไดก้็ต่อเมื่อนำยทะเบียนไดร้บัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิพรอ้มทั้งใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ผูร้บัโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิไดล้งลำยมือชื่อ
เป็นผูร้บัโอนในดำ้นหลงัของใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ครบถว้นแลว้ 

- ผลของกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้รับโอนกับบุคคลภำยนอก กำรโอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะใชย้นักับบุคคลภำยนอกไดก้็ต่อเมื่อนำยทะเบียนไดล้งทะเบียน
กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ 

- กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของ 
นำยทะเบียนในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียน และจะตอ้งท ำตำมแบบและวิธีกำร
ที่นำยทะเบียนก ำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ลง
ลำยมือชื่อครบถ้วนตำมหลักเกณฑข์้ำงตน้ พรอ้มทั้งหลักฐำนอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงควำม
ถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิในสมุด
ทะเบียนพรอ้มทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิและหลกัฐำนอื่น ๆ ที่ยืนยนัควำมถกูตอ้งและควำม
สมบรูณข์องกำรโอนและกำรรบัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่นำยทะเบียนก ำหนดใหแ้ก่
นำยทะเบียนดว้ย อย่ำงไรก็ดี นำยทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รบัค ำขอลงทะเบียนกำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหำกนำยทะเบียนเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ไม่ชอบดว้ย
กฎหมำย 

1.3.2 ส ำหรบักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้บัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบั
ของตลำดหลกัทรพัย ์ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4 กำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

1.4.1 วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิไดโ้ดยไม่จ ำกัดจ ำนวนในทุก ๆ ไตรมำส (กล่ำวคือ วันท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนมีนำคม 
มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคม) (“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ”) โดยวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้
แรก คือวันที่ 30 ธันวำคม 2565 และวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย คือวันที่ใบส ำคัญ
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แสดงสิทธิมีอำยคุรบ 1 ปีนบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ
ใด ๆ ไม่ตรงกับวันท ำกำร ให้เล่ือนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำ โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้ที่ 1 วันศุกร์ที่  30 ธันวำคม 2565 (วันท ำกำร
สดุทำ้ยของไตรมำสที่ 4 ของปี 2565) 

วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้ที่ 2 วันศุกร์ที่  31 มีนำคม 2566 (วันท ำกำร
สดุทำ้ยของไตรมำสที่ 1 ของปี 2566) 

วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้ที่ 3 วันศุกร์ที่  30 มิถุนำยน 2566 (วันท ำกำร
สดุทำ้ยของไตรมำสที่ 2 ของปี 2566) 

วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้ที่ 4 วันจันทร์ที่  4 กันยำยน 2566  (วันครบ
ก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ) 

1.4.2 กำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

ในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบำงส่วนก็ได ้ส ำหรบัใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่เหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภำยในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุทำ้ย บริษัทฯ จะถือว่ำ
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว และใหถื้อว่ำ
ใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 

1.4.3 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงตำมวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.6 ระหว่ำงเวลำ  
9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทกุวนัท ำกำรภำยในระยะเวลำ 5 (หำ้) วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำร
ใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ยกเวน้กำรแสดงควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยให้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำมวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.6 
ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวนัท ำกำร ภำยในระยะเวลำ 15 (สิบหำ้) วนัก่อน
วนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย ( “ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ัง
สุดท้ำย”) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่มีกำรปิดสมดุทะเบียนเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณี
กำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย ซึ่งจะมีกำรปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย โดยตลำดหลักทรัพย์  
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จะขึน้เครื่องหมำย SP เพื่อหำ้มกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนปิด
สมดุทะเบียน ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิวนัแรกไม่ใช่วนัท ำ
กำร ใหเ้ล่ือนวนัปิดสมดุทะเบียนวนัแรกดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้ 

บริษัทฯ จะแจง้ข่ำวเตือน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (หำกมี) เก่ียวกับวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ
ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิครัง้
สดุทำ้ย อตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรของบริษัทฯ เพื่อกำรจองซือ้และใชสิ้ทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในกำรรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถำ้มี) (“ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ”) และสถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัย ์ให้
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบอย่ำงนอ้ย 5 วนัท ำกำร ก่อนระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้ส ำหรบัวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย บรษิัทฯ จะแจง้ข่ำวตอ่
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียน พร้อมทั้งส่ง
รำยละเอียดดงักล่ำวใหก้ับผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีรำยชื่อปรำกฏตำมสมดุทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนทำงไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

1.4.4 นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

93 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ถนนรชัดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศพัท:์ 0-2229-9000 

โทรสำร: 0-2009-9991 

Website: www.set.or.th/tsd 

นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียน  ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ยชื่อและนำมสกุล สัญชำติ และที่อยู่ของผู้ถือใบส ำคัญแสดง  
สิทธิฯ และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตำมที่ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพยจ์ะก ำหนด  ในกรณี
ขอ้มลูไม่ตรงกนั บรษิัทฯ จะถือว่ำสมดุทะเบียนเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้ง 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ในกำรแจง้กำรเปล่ียนแปลงหรือขอ้ผิดพลำดในรำยละเอียด
ในกำรลงบันทึกในสมุดทะเบียน และนำยทะเบียนจะเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขข้อผิดพลำด
ดงักล่ำว 

 



 

11 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยจะท ำกำรแจง้
ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  30 (สำมสิบ) วัน  โดยผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัย ์และแจง้ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 
30 (สำมสิบ) วนัเช่นกัน รวมทัง้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดัส่งกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวใหก้บัผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

1.4.5 ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิและสถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ 

บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ให ้“บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ำกัด (มหำชน)” ท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนของ
บริษัทฯ ในกำรรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิและรบัช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถติดต่อตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมรำยละเอียด ดงันี ้

ฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรพัย ์

46/7 อำคำรรุง่โรจนธ์นกลุ ชัน้ 11-12 ถนนรชัดำภิเษก  

แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กทม. 10310 

โทรศพัท:์  02-820-0100 

โทรสำร:   02-820-0208 

Email:  CD@beyondsecurities.co.th 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ สถำนท่ีที่
ติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ บริษัทฯ จะแจง้กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวให้ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ทรำบผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัย ์

1.4.6 ขัน้ตอนกำรใชสิ้ทธิ 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญไดท้ี่
ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.masterad.com) โดยสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนไดท้ี่
ตัวแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำมระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ
ตำมที่ระบใุนขอ้ 1.4.3 ขำ้งตน้ 

ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหลักทรพัย ์(Scripless) ผูถื้อใบส ำคัญแสดง
สิทธิที่ตอ้งกำรใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดง
สิทธิตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด  

http://www.masterad.com/
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(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพยข์องตนอยู่ในบัญชี 
“บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผูฝ้ำก” ผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ตอ้งกำรใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่
เป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบรษิัทหลกัทรพัยด์งักล่ำวจะ
ด ำเนินกำรแจง้กบัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำกบญัชี 
“บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผูฝ้ำก” โดยศูนยร์บัฝำก
หลักทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐำน
ประกอบกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ  

(ข) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัย ์โดยใบส ำคญัแสดง
สิทธิอยู่กบัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์น “บญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ตอ้งกำรใชสิ้ทธิ ตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝำก
หลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำก “บญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ โดย
ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยจ์ะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อใชเ้ป็น
หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ  

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบส ำคัญแสดงสิทธิ และในระบบไรใ้บหลักทรัพย์ 
(Scripless)) ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั จะตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิ โดยต้องด ำเนินกำรและส่งเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในวัน
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ ดงันี ้

ก) ยื่นใบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัที่ไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชดัเจน 
และครบถว้นทุกรำยกำร พรอ้มลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่
ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชสิ้ทธิ 

ข) น ำส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ระบใุนใบแจง้
ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บริษัทฯ หรือตัวแทนรบัแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี)  

ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บริษัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (แลว้แต่
กรณี) โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุจะตอ้ง
(1) ช ำระเป็นเช็ค เช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟท ์ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้น
กรุงเทพมหำนครภำยใน 1  วนัท ำกำร และขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำย “บรษิัทหลกัทรพัย ์
บียอนด ์จ ำกัด มหำชน” ประเภทบัญชีกระแสรำยวนั เลขที่บัญชี 911-3-00420-5 
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ธนำคำรกรุงเทพ สำขำถนนวิทยุ    โดยใหแ้นบหลกัฐำนกำรโอนเงินที่ธนำคำรออก
ให ้พรอ้มระบชุื่อ-นำมสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สำมำรถติดต่อไวด้ว้ย โดยเช็คบคุคล 
แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟ ตอ้งลงวันที่ก่อนก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 3 (สำม) วันท ำกำร 
หรือ (2) ช ำระโดยวิธีกำรอื่นตำมแต่ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชสิ้ทธิ จะเป็นผูก้  ำหนดและแจง้ใหท้รำบต่อไป  

 ทัง้นี ้กำรใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สำมญัดงักล่ำวจะสมบูรณก์็ต่อเมื่อบริษัทฯ หรือตวัแทน
รบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ เรียกเก็บเงินดงักล่ำวไดแ้ลว้เท่ำนั้น หำกบริษัทฯ  
หรือตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใด ๆ ที่
มิไดเ้กิดจำกควำมผิดของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
บริษัทฯ จะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทุนในครัง้นัน้ โดยบริษัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 
จะจดัส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิพรอ้มกบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟทท์ี่เรียกเก็บเงิน
ไม่ไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 (สิบส่ี) วนันบัจำกวนัก ำหนดกำร
ใชสิ้ทธิในครัง้นั้น ๆ แต่ทั้งนี ้ไม่ถือเป็นกำรตดัสิทธิที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้
สิทธิซือ้หุน้สำมญัในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นกำรใชสิ้ทธิในครัง้สดุทำ้ย บริษัทฯ จะถือ
ว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิซึ่งบรษิัทฯ หรือตวัแทน
รบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิจะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำย
อื่นใด ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  

ง) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด   
(ถำ้มี) ตำมบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎำกรหรือขอ้บงัคับหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใช้
บงัคบัในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

จ) หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิ 

1)  บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย  : ส ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร 
หรือส ำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยังไม่
หมดอำยุ (ในกรณีมีกำรเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ ซึ่งท ำ
ใหช้ื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบส ำคัญแสดงสิทธิให้
แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น  
ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลง
ลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

2)  บคุคลธรรมดำต่ำงดำ้ว  : ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง 
พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3)  นิติบคุคลสญัชำติไทย  :3.1)  ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัท  ที่กระทรวง
พำณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวนั
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ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ พรอ้มรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจที่มีชื่อ
ปรำกฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ
เอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลง
ลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) พรอ้มลงลำยมือ
ชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

  3.2) ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ 1) หรือ 2) (แลว้แต่
กรณี) ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมที่ไดล้งลำยมือ
ชื่อรับรองส ำเนำถูกตอ้งในเอกสำรตำมขอ้ 
3.1) 

4)  นิติบคุคลต่ำงดำ้ว  : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 
และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดย 
Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนั้น 
พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดย
กรรมกำรผู้มีอ  ำนำจ และเอกสำรหลักฐำนของ
กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) 
พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

5)  คสัโตเดียน (Custodian)  :  ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 
และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดย 
Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนั้น 
พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยรรม
กำรผู้มี อ  ำนำจ  และเอกสำรหลักฐำนของ
กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) 
พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ 
บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ สำมำรถใช้ดุลพินิจในกำร
พิจำรณำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมควำมเหมำะสม 

1.4.7 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั จะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ 
โดยอตัรำกำรใชสิ้ทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยต่อหุน้สำมญัหน่ึงหุน้ เวน้แต่กรณีมี
กำรปรบัอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.5 
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1.4.8 จ ำนวนหุน้สำมัญที่ออกใหเ้มื่อมีกำรใชสิ้ทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิ   
ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดช้ ำระตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะที่มี
กำรใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสำมัญเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิคูณดว้ยอตัรำกำรใชสิ้ทธิ หำกมีกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัรำ
กำรใช้สิทธิแลว้ท ำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดังกล่ำว  บริษัทฯ หรือตัวแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ จะไม่น ำเศษดงักล่ำวมำคิดค ำนวณและจะช ำระคืนเงินที่เหลือจำก
กำรใชสิ้ทธิดังกล่ำวโดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวัน
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นั้น ๆ ทั้งนี ้ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำกรณีใด ๆ หำกไดม้ีกำรส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจำกกำรใชสิ้ทธิหรือเงินที่
ไดร้บัไวโ้ดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิหรือไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้โดยไดส่้งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่
อยู่ที่ระบุไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิไดร้บัเงินคืนแลว้โดยชอบ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้และ/
หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป 

1.4.9 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญไม่ต ่ำกว่ำ 100 (หนึ่งรอ้ย) หุ้น
สำมญั โดยจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวน
เต็มเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิในกำรซือ้หุน้ต ่ำกว่ำ 100 
(หนึ่งรอ้ย) หุน้สำมญั ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัในครัง้เดียว
ทัง้จ ำนวน ยกเวน้ในกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถใชสิ้ทธิใน
กำรซือ้หุน้สำมัญโดยไม่มีกำรก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมัญขั้นต ่ำ โดยอัตรำกำรใชสิ้ทธิเท่ำกับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุน้สำมญัเพิ่มทุนหนึ่งหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัอตัรำกำร
ใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ 

1.4.10 หำกบรษิัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ไดร้บัเอกสำรแจง้ควำมจ ำนงในกำร
ใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.4.6 จ) ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือจ ำนวนเงินที่บริษัทฯ ไดร้บัช ำระไม่
ครบตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ  หรือบริษัทฯ 
ตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิซือ้หุ้นสำมัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกตอ้ง  หรือติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่ครบถ้วน
ถูกตอ้งตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรษัฎำกร ขอ้บังคับ หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิจะตอ้งท ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิใน
แต่ละครัง้ หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ท ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำดงักล่ำว  
บริษัทฯ จะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัในครัง้
นัน้ ๆ และบรษิัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ จะจดัส่งเงินท่ีไดร้บัโดย
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ไม่มีดอกเบีย้ และใบส ำคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 (สิบส่ี) วนั
นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ  ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทฯ และ/
หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ทัง้นี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำม
จ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัใหม่ได ้ในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้ต่อ ๆ ไป เวน้แต่กำรใชสิ้ทธิ
ครัง้นัน้จะเป็นกำรใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ย ใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มี
กำรใชสิ้ทธิ บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือค่ำเสียหำยอื่นใด ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  

1.4.11 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือ
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี ้
ตำมที่บรษิัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิจะเห็นสมควร 

ก) ถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นั้นสิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ  
หรือ 

ข)  ถือว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนเงินที่ไดร้บัจำกกำรใช้สิทธิ
ตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะนัน้ หรือ 

ค)  ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์จะใชสิ้ทธิให้
ครบถว้นภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ หำกบรษิัทฯ  
หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ไม่ไดร้บัเงินครบตำมจ ำนวนในกำรใช้
สิทธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทฯ หรือตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ จะถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำร
ใชสิ้ทธิ 

หมำยเหต:ุ ในกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรตำมขอ้ ข) ขำ้งตน้ 
กำรกระท ำใด ๆ ของบรษิัทฯ หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ใหถื้อว่ำเป็นท่ีสดุ  
ในกรณีตำมขอ้ ก) และ ค) หำกมีกรณีตอ้งส่งเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ 
และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิจะส่งเงินที่ เหลือจำกกำรใชสิ้ทธิหรือเงินที่
ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบี ้ยภำยใน 14 วันนับจำกวัน
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

1.4.12 ในกรณีที่บริษัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ไม่สำมำรถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้
ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำ 14 (สิบส่ี) วันนับแต่วันครบ
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 
ต่อปี โดยค ำนวณจำกเงินส่วนที่ไม่ได้ใชสิ้ทธินับแต่วันที่พน้ก ำหนด 14 (สิบส่ี) วันดังกล่ำว
จนถึงวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัคืน 
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อย่ำงไรก็ดี หำกบรษิัทฯ หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิไดท้ ำกำรส่งเชค็ ดร๊ำฟท ์
ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินคืนโดยชอบและผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป 

1.4.13 เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั ไดป้ฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรแจง้
ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญ กล่ำวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบส ำคัญแสดงสิทธิแบบแสดง
ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั พรอ้มทัง้หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.4.6 จ) 
และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่
สำมำรถเพิกถอนกำรใชสิ้ทธิได้ เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกบริษัทฯ หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

1.4.14 เมื่อพน้ก ำหนดวนัก ำหนดใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบตัิ
ตำมเงื่อนไขของกำรใชสิ้ทธิที่บริษัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิก ำหนดไว้
อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ  และ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิใด ๆ ไม่ไดอ้ีก 

1.4.15 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนที่
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ บริษัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิจะส่งใบส ำคญัแสดง
สิทธิใบใหม่โดยมีจ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
ดงักล่ำว หำกใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหุน้ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 
14 (สิบส่ี) วันนับจำกวันครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธินั้น ๆ และจะท ำกำรยกเลิกใบส ำคัญแสดง
สิทธิใบเก่ำ 

1.4.16 บรษิัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ของบรษิัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชยต์ำม
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่ส ำหรบักำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ภำยใน  14 (สิบส่ี) วัน นับตัง้แต่
วนัท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัช ำระค่ำหุน้ตำมจ ำนวนที่มีกำรใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ และบรษิัทฯ จะด ำเนินกำร
ใหน้ำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดใ้ชสิ้ทธินัน้เขำ้
เป็นผูถื้อหุน้สำมัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่ค  ำนวณได้
จำกกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรยื่นค ำขอใหร้บัหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจำกกำรใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนเข้ำซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพยภ์ำยใน 30 
(สำมสิบ) วนันบัแต่วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ 

หุน้สำมัญใหม่ที่ออกเนื่องจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถำนะเท่ำ
เทียมกับหุน้สำมญัของบริษัทฯ ที่ไดอ้อกไปก่อนหนำ้แลว้ทุกประกำร นบัตัง้แต่วนัที่มีกำรจด
แจ้งชื่อของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถื อหุ้นของบริษัทฯ และ 
จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้เนื่องจำกกำรออกหุน้สำมญัใหม่ จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 

1.4.17 ในกรณีที่หุน้สำมญัที่ส  ำรองไวเ้พื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมขอ้ 1.8 อย่ำงไร
ก็ตำม บริษัทฯ จะไม่ชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได้ 
ถึงแมว้่ำจะมีหุน้สำมัญเพียงพอ ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่ำงดำ้วหรือ 
นิติบคุคลต่ำงประเทศที่ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้เพรำะถกูจ ำกดัสิทธิตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ท่ีระบุ
ในขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  

1.5 เงือ่นไขกำรปรับสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ทั้งนี ้เพื่อรกัษำผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่ำเดิม บริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัตลอดอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์น่ึงดงัต่อไปนี ้

1.5.1 เมื่อบรษิัทฯ มีกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิัทฯ อนัเป็นผลมำจำกกำร
รวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ของบริษัทฯ โดยกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใช้
สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัที่ไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมัญของ
บริษัทฯ ซึ่งกำรปรบัสิทธินีท้  ำเพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัหุน้จ ำนวนเท่ำเดิม เสมือน
ว่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิัทฯ  

(1)  รำคำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Price 1  =  Price 0 x (Par 1) 
          Par 0 

(2)  อตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Ratio 1  =  Ratio 0 x (Par 0) 
           Par 1 

โดยที่  Price 1  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
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Price 0  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1  คือ  อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0  คือ  อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Par 1  คือ  มลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปล่ียนแปลง 

Par 0  คือ  มลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

1.5.2  เมื่อบรษิัทฯ เสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชำชนทั่วไป และ/
หรือบคุคลในวงจ ำกดั โดย “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญทีอ่อกใหม่” ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 
(เกำ้สิบ) ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” ซึ่งกำรเปล่ียนแปลงรำคำ
กำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญั ไม่ไดร้บัสิทธิ
ในกำรจองซือ้หุน้สำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบั
กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำย
หุน้สำมญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทัง้หมดที่บริษัทฯ 
จะไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญั หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยที่เกดิขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่
ออกนัน้ (ถำ้มี) หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่ทัง้หมดในครัง้นัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พรอ้มกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย 
ภำยใตเ้งื่อนไขที่จะตอ้งจองซือ้หุน้ดงักล่ำวดว้ยกัน ใหน้ ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณ
รำคำสุทธิต่อหุน้ของหุน้สำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใน
เงื่อนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 (เกำ้สิบ) ของ 
"รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ " มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนัน้ 

"รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ " ไดก้ ำหนดไวเ้ท่ำกับมลูค่ำกำรซือ้ขำยหุน้
สำมัญของบริษัทฯ ทั้งหมดหำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบริษัทฯ ที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดใน
ตลำดหลักทรัพยใ์นระหว่ำงระยะเวลำ 15 (สิบห้ำ) วันท ำกำรติดต่อกันก่อนวันที่ใชใ้นกำร
ค ำนวณ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หุน้
สำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอ
ขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่
ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 
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ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ” เนื่องจำกหุน้สำมญัไม่
มีกำรซือ้ขำยในช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทฯ จะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมของหุน้สำมญั
ของบรษิัทฯ เพื่อใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

“รำคำยุติธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. ให้
ควำมเห็นชอบ 

(1)  รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

(2)  อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

โดยท่่ี   
 

Price 1 คือ   รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ   รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

MP คือ   รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัทฯ  

A คือ   จ ำนวนหุน้สำมัญที่ไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วันก่อนปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวัน
ก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่กรณีเสนอ
ขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำยหุน้
สำมญัใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B คือ   จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยแก่ผูถื้อหุน้เดิม และ /
หรือเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป  และ/หรือเสนอขำยให้แก่
บคุคลในวงจ ำกดั 

BX คือ   จ ำนวนเงินที่จะไดร้บัทัง้สิน้ หลังหักค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำร
ออกหลักทรัพยน์ั้น (ถ้ำมี) ทั้งจำกกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุน้
เดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชนทั่วไป  และ/หรือเสนอขำย
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 
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1.5.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำย
ประชำชน ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัดโดยที่หลักทรัพยน์ั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / 
เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั (“หลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิ
แปลงสภำพ”) เช่น หุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญั โดยที่ “รำคำ
สุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญทีจ่ะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดงักล่ำวต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 (เกำ้
สิบ) ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” 

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้
หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ  ที่มีสิทธิแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็น
หุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR 
หรือ XW) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรก
ของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ  ท่ีมีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัได้
หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั กรณีเสนอขำยใหก้ับประชำชนทั่วไป  และ/หรือ กรณีที่
เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญทีอ่อกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินที่
บริษัทฯ จะไดร้บัจำกกำรขำยหลักทรพัยท์ี่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมัญ 
หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญ หักดว้ยค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรออกหลักทรพัยน์ั้น  
(ถำ้มี) รวมกับเงินที่จะไดร้บัจำกกำรแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมัญ หรือใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สำมญันัน้ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหม่เพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธินัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่พรอ้มกนัมำกกว่ำ 1 (หนึ่ง) รำคำกำรเสนอ
ขำย ภำยใตเ้งื่อนไขที่จะตอ้งจองซือ้หุ้นดังกล่ำวดว้ยกัน ให้น ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำ
ค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดงักล่ำวไม่อยู่
ภำยในเงื่อนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 (เกำ้สิบ) 
ของ "รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ " มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนัน้  

"รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ " มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดใน
ขอ้ 1.5.2 ขำ้งตน้ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมัญจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้
หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหสิ้ทธิแปลงสภำพเปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้
หุ้นสำมัญ ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยหลักทรัพยด์ังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right 
Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหสิ้ทธิแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญส ำหรับกรณีที่ เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 
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(1)  รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดังนี ้

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

(2)  อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

  โดยที่   

  Price 1    คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

MP คือ   รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัทฯ  

A คือ   จ ำนวนหุน้สำมัญที่ไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วันก่อนปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุน้เพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หลักทรัพยท์ี่ออก
ใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือให้
สิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั กรณีเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/
หรือวันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มี
สิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหสิ้ทธิ
ในกำรจองซือ้หุน้สำมญั กรณีเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/
หรือกรณีเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B คือ   จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ ออกใหม่ เพื่ อรองรับกำรใช้สิทธิของ
หลักทรัพยใ์ด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพหรือเปล่ียนเป็นหุ้น
สำมัญได ้หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญตำมที่เสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/
หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

BX คือ   จ ำนวนเงินที่จะไดร้บัทัง้สิน้ หลังหักค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำร
ออกหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้
สำมญัได ้หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั ส ำหรบักำรเสนอ
ขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/
หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บัจำก
กำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหสิ้ทธิ
ในกำรจองซือ้หุน้สำมญั 
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1.5.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้สำมัญที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ ซึ่งกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคับทันทีตัง้แต่
วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมัญจะไม่มีสิทธิรบัหุน้ปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย 
XD) 

(1)  รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Price 1  = Price 0 x A 
  (A + B) 

(2)  อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Ratio 1  = Ratio 0 x (A + B) 
  A 

  โดยที่   

  Price 1    คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

A คือ   จ ำนวนหุน้สำมัญที่ไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วันก่อนปิด
สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื่อสิทธิในกำรรบัหุน้ปันผล 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 

1.5.5 เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำรอ้ยละ 90 (เกำ้สิบ) ของก ำไรสุทธิตำมงบ
กำรเงินรวมของบริษัทฯ (ที่ไดม้ีกำรตรวจสอบแลว้) หลังจำกหักขำดทุนสะสม ส ำรองตำม
กฎหมำย ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยและภำษีเงินไดจ้ำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำ
บัญชีใด ๆ ในระหว่ำงอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและ
อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่มีสิทธิรบัเงินปันผล (วนั
แรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XD) 

ทัง้นี ้อตัรำรอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ำยใหก้บัผูถื้อหุน้ ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจรงิ
จำกผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละรอบระยะบัญชี หำรดว้ยก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของ
บริษัทฯ (ที่ไดม้ีกำรตรวจสอบแลว้) หลงัจำกหกัขำดทุนสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยและภำษีเงินได ้ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชีปีเดียวกัน 
โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจริงดังกล่ำวใหร้วมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบ
บญัชีดงักล่ำวดว้ย 
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วนัที่ใชใ้นกำรค ำนวณ หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วนัแรก
ที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XD)  

(1)  รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

(2)  อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

  โดยที่   

  Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ   รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

MP คือ   รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัทฯ  

D คือ   เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ำยจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 

R คือ   เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยในอัตรำรอ้ยละ 90 (เก้ำสิบ) ของก ำไร
สทุธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ (ที่ไดม้ีกำรตรวจสอบแลว้) 
หลังจำกหักขำดทุนสะสมและส ำรองตำมกฎหมำย  หำรดว้ย
จ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

1.5.6 ในกรณีที่มีเหตุกำรณใ์ด ๆ อนัท ำใหผ้ลตอบแทนใด ๆ  ที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ประโยชนอ์นัพึงได ้โดยที่เหตกุำรณใ์ด ๆ นัน้ไม่ไดก้ ำหนดอยู่ในขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.5 ดงักล่ำว
ขำ้งตน้ ใหบ้ริษัทฯ พิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อัตรำ
กำรใชสิ้ทธิ (หรือปรบัจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนอตัรำกำรใชสิ้ทธิ) ใหม่อย่ำงเป็น
ธรรม โดยไม่ท ำให้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่ำเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำร
พิจำรณำนั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจง้ใหส้ ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรพัย ์และนำย
ทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบถึงรำยละเอียดดงักล่ำวดว้ยภำยในระยะเวลำ 15 (สิบ
หำ้) วนันบัตัง้แต่วนัท่ีมีเหตใุหต้อ้งด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว 

1.5.7 กำรค ำนวณกำรเปล่ียนรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 เป็น
อิสระต่อกัน และจะค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงตำมล ำดับเหตุกำรณ์ก่อนหลัง ในกรณีที่มี
เหตุกำรณต์่ำง ๆ จะเกิดขึน้พรอ้มกนัใหค้  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเรียงล ำดบัดงันี ้คือ ขอ้1.5.1 
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ขอ้ 1.5.5 ขอ้ 1.5.4 ขอ้ 1.5.2 ขอ้ 1.5.3 และขอ้ 1.5.6 ตำมล ำดบั โดยในแต่ละล ำดบัครัง้ที่มี
กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิเป็น
ทศนิยม 3 (สำม) ต ำแหน่ง 

1.5.8 กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 
จะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงซึ่งท ำใหร้ำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิลดลง 
เวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ ส ำหรบักำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใชสิ้ทธิ จะค ำนวณจำกรำคำ
กำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คณูกบัจ ำนวนหุน้สำมญั (จ ำนวน
หุน้สำมญัค ำนวณไดจ้ำก อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คณูกบัจ ำนวนใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ เมื่อค ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้ออกมำเป็นเศษหุน้ใหต้ดั
เศษของหุน้นัน้ทิง้) ในกรณีจ ำนวนเงินที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใชสิ้ทธิมีเศษของบำทใหต้ดัเศษ
ของบำททิง้ 

ทั้งนี ้ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ที่
ค  ำนวณตำมสูตรมีรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุ้นสำมัญ (Par Value) ของบริษัทฯ นั้น 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่เพียงเท่ำกบัมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญั
เท่ำนัน้ เวน้แต่บริษัทฯ จะมีผลประกอบกำรขำดทุนสะสม ส ำหรบัอตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ใหใ้ช้
อตัรำกำรใชสิ้ทธิที่ค  ำนวณไดต้ำมขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 เช่นเดิม  

1.5.9 กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 
บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจง้รำยละเอียดเก่ียวกับกำรปรบัสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ตอ้งมีกำร
ปรบัสิทธิ รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ อัตรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ วันที่กำร
ปรบัสิทธิมีผลบงัคบั และจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกทดแทนกำรปรบัอตัรำกำรใชสิ้ทธิ
ต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันที่กำรปรับสิทธิมีผลบังคับผ่ำนทำง ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้งส ำนักงำน ก.ล.ต.  
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิที่
แกไ้ขเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิเมื่อไดร้บักำรรอ้งขอภำยใน 15 วันนับแต่วันที่
ไดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนงัสือจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำ
ขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบรษิัทฯ และส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทน
รบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบ
ส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักล่ำว 

1.6 กำรแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงือ่นไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.6.1 กำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ในส่วนซึ่งไม่ท ำให้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตำมบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วย
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หลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ หรือขอ้บังคับ 
หรือค ำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกำศ หรือขอ้บังคับของส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง  
ใหบ้ริษัทฯ กระท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
ภำยหลงัจำกที่ไดแ้จง้ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. รบัทรำบแลว้  

1.6.2 กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมขอ้ 1.6.1 จะตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำก
บรษิัทฯ และที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิในขอ้ 1.6.2 นี ้ยกเวน้กำรปรบัสิทธิ
ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 1.5 จะตอ้งไดร้บัควำมยินยอมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจง้ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัย ์และนำยทะเบียนของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบถึงกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิ และจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิที่มี
กำรแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่ำวภำยใน 15 (สิบหำ้) วนั นบัแต่วนัที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนด
สิทธิตำมขอ้ 1.6.1 หรือ 1.6.2 แลว้แต่กรณี 

1.6.3 กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำในกรณีใด จะตอ้งไม่ขัดหรือแยง้กับขอ้ก ำหนดตำม
ประกำศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑใ์ดของส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทัง้ที่จะเพิ่มเติมภำยหลงัที่
บรษิัทฯ ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิเวน้แต่
จะดร้บักำรผ่อนผนั 

1.7 กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

กำรเรียก และ/หรือ กำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

1.7.1 บรษิัทฯ มีสิทธิเรียกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่ว่ำในเวลำใด ๆ แต่บรษิัทฯ ตอ้งเรียก
ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็วภำยใน 30 
(สำมสิบ) วนันบัแต่เกิดเหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้

(ก) หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในสำระส ำคัญไม่ว่ำโดย 
บรษิัทฯ หรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 1.6 หรือ 

(ข) หำกมีเหตุกำรณ์ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ำอำจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิอย่ำงเป็นนยัส ำคญั หรือควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่
ตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 
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ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมภำยใน 30 (สำมสิบ) วันนับจำกวนัที่บริษัทฯ 
ทรำบว่ำเกิดเหตกุำรณต์ำม (ก) หรือ (ข) ขำ้งตน้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิรวมกันไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 (ยี่สิบหำ้) ของจ ำนวนหน่วยทั้งหมดของใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิอำจรอ้งขอใหด้  ำเนินกำรจดัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้โดยระบุ
เหตุผลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำว และบริษัทฯ จะตอ้งจัด
ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนันบัจำกวนัที่ไดร้บักำรรอ้ง
ขอจำกผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวนั้น หำกบริษัทฯ ไม่จัดกำรประชุมภำยในก ำหนด
ดงักล่ำว ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถจดัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดเ้อง 

ในกรณีที่มีกำรจดัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิบรษิัทฯ จะด ำเนินกำรปิดสมดุทะเบียนเพื่อ
ก ำหนดสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกำร
ประชุมดังกล่ำวเป็นระยะเวลำไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

1.7.2 ในกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเนื่องจำกบริษัทฯ หรือ 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน) ร้องขอ หรือ
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มีมติใหเ้รียกประชมุ ใหบ้ริษัทฯ จดัท ำหนงัสือนดัประชมุ ระบุ สถำนท่ี 
วนั เวลำ ผูท้ี่ขอใหเ้รียกประชุม และเรื่องที่จะพิจำรณำในท่ีประชมุ และจดัส่งใหผู้ถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิ (ที่ยังมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน) แต่ละรำย ตำมรำยชื่อ และที่อยู่ที่
ปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียน และแจง้ผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัย์ฯ ไม่นอ้ย
กว่ำ 7 (เจ็ด) วนัก่อนกำรประชมุในแต่ละครัง้ 

1.7.3 ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิ
ไปแลว้บำงส่วน) ซึ่งมีสิทธิเขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขำ้
ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวจะตอ้งจัดท ำ
หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่บริษัทฯ ก ำหนด และให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธำนที่
ประชมุหรือผูท้ี่ประธำนท่ีประชมุมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชมุ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนของบรษิัทฯ ซึ่งปรำกฏรำยชื่อ
ในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชมุ โดยไม่รวมถึงผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่มีส่วนไดเ้สียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจำรณำอนัใด
ซึ่งที่ประชมุจะพิจำรณำลงมติ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีส่วนไดเ้สียตำมขอ้นี ้หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่มีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นเรื่องที่ที่ประชมุจะพิจำรณำลงมติ 
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1.7.4 ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่วยของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถืออยู่โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง  

1.7.5 ในกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จดัขึน้โดยบริษัทฯ ใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัทฯ หรือ
บคุคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบรษิัทฯ ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนในท่ีประชมุผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรไม่เขำ้ร่วม ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เขำ้ร่วมกำรประชุมเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่มำเขำ้ร่วมประชุมท ำหนำ้ที่เป็นประธำนที่ประชุม โดยที่ทัง้สองกรณี ประธำนที่
ประชมุไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้ำด 

1.7.6 องคป์ระชุมในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะมำประชุมรวมกัน
ไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 25 (ยี่สิบหำ้) รำย หรือไม่ต ่ำกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ทัง้หมด และตอ้งมีใบส ำคญัแสดงสิทธินบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วย
ทั้งหมดของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน จึงจะครบองค์
ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้  

1.7.7 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชมุครัง้ใด เมื่อล่วงเลยเวลำนดัไปแลว้ 60 นำที แต่มีผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิเขำ้รว่มประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชมุ ใหถื้อว่ำกำรประชมุในครัง้นัน้ไม่ครบองค์
ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอันระงับไป หำกกำรเรียกประชุมเป็นกำรเรียกโดยมติ
คณะกรรมกำรบริษัท ใหน้ดัประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 7 (เจ็ด) วนั แต่ไม่เกิน 
14 (สิบส่ี) วันนับจำกวันก ำหนดประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทฯ 
ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำยและตลำด
หลักทรพัยต์ำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไวข้ำ้งตน้ ในกำรประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่ำ
จะตอ้งครบองคป์ระชมุ  

อย่ำงไรก็ตำม หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองคป์ระชมุในวนัก ำหนดประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก 
ใหถื้อว่ำกำรประชมุเป็นอนัระงบัไป โดยจะไม่มีกำรเรียกประชมุใหม่อีก 

1.7.8 มติที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.7.9 มติใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือส ำคัญแสดงสิทธิให้ถือว่ำมีผลผูกพันผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ทกุรำยไม่ว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้จะไดเ้ขำ้รว่มประชมุดว้ยหรือไม่ก็ตำม 

1.7.10 ภำยหลงัจำกกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิบรษิัทจะแจง้มติของที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญั



 

29 

 

แสดงสิทธิให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ 
โดยเรว็ 

1.7.11 บริษัท จะด ำเนินกำรจัดท ำบันทึกรำยงำนกำรประชุม และเก็บรักษำบันทึกดังกล่ำวไว้ที่
ส  ำนกังำนใหญ่ของบรษิัทฯ รำยงำนประชมุที่ไดล้งลำยมือชื่อโดยประธำนที่ประชมุใหถื้อเป็น
หลกัฐำนอนัสมบูรณข์องกิจกำรทัง้หลำยที่ไดป้ระชุมกันนัน้ และใหถื้อว่ำกำรประชุมและมติ
ทัง้หลำยไดก้ระท ำโดยถูกตอ้ง และบริษัทฯ จะจดัส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวใหแ้ก่ตลำด
หลกัทรพัยแ์ละส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจำกวนัประชุม 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

1.7.12 ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทฯ และที่
ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดง
ควำมคิดเห็นหรือใหค้  ำอธิบำยในท่ีประชมุผูถื้อในส ำคญัแสดงสิทธิฯ ได ้

1.7.13 บรษิัทฯ จะเป็นผูช้  ำระค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้หมด 

1.7.14 บริษัทฯ จะแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิตำมมติที่ประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธินบัตัง้แต่
วันที่ที่ประชุมลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นลำยลักษณ์
อกัษรใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยท์รำบภำยใน 15 (สิบหำ้) วนันบัแต่วนัท่ีมีกำร
แก้ไขเพิ่มเติมนั้น  ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนทำงส่ือ
อิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัเดียวกนักบัท่ีบรษิัทฯ แจง้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

1.7.15 กรณีที่ไม่สำมำรถจดัประชมุไดท้นัภำยในอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหถื้อว่ำกำรด ำเนินกำร
ประชมุสิน้สดุลงและไม่ไดม้ีกำรจดัประชมุในครัง้นัน้ขึน้ 

1.8 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีทีบ่ริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

บรษิัทฯ จะชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมรำยละเอียดดงันี ้

1.8.1 บริษัทฯ จะชดใชค้่ำเสียหำยใหเ้ฉพำะผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มำแจง้ควำมจ ำนงที่จะใช้
สิทธิในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ และบริษัทฯ ไม่สำมำรถจดัใหม้ีหุน้สำมญัเพื่อรองรบั
กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดอ้ย่ำงครบถว้น โดยค่ำเสียหำยที่บรษิัทฯ จะชดใชใ้หแ้ก่
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว สำมำรถค ำนวณไดต้ำมที่ก ำหนดในขอ้ 1.8.3 ยกเวน้กรณีที่
บริษัทฯ ไม่สำมำรถออกหุน้สำมัญใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดเ้นื่องจำกขอ้จ ำกัดเรื่อง
สัดส่วนกำรถือหุ้นของคนที่มิไดม้ีสัญชำติไทยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2 ข้ำงล่ำงนี ้ ในกรณีนี ้
บรษิัทฯ ไม่มีหนำ้ที่ตอ้งชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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1.8.2 บริษัทฯ จะชดใชค้่ำเสียหำยตำมขอ้ 1.8.1 ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 30 วนันบัจำก
วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่บรษิัทฯ และ/หรือตวัแทนรบั
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิก ำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำเสียหำยใหแ้ก่ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไดภ้ำยในระยะเวลำดงักล่ำว ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัดอกเบีย้
ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณนบัแต่วนัที่พน้ก ำหนด 30 (สำมสิบ) วนัจนถึงวนัที่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัคืนเงินค่ำเสียหำย 

อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ หำกบริษัทฯ ไดท้ ำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือ
ค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถื้อใบส ำคญัสิทธิฯ ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำ
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินค่ำเสียหำยคืนแลว้โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ 
และ/หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป 

1.8.3 กำรค ำนวณค่ำเสียหำยที่บรษิัทฯ จะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมขอ้ 1.8.1 มีสตูร
กำรค ำนวณดงันี ้

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 (หน่ึง) หน่วย เท่ำกบั   B x [MP – EP] 

โดยที่  B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไม่สำมำรถจดัใหม้ี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได ้ตำม
อตัรำกำรใชสิ้ทธิที่เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ต่อ 1 (หน่ึง) หน่วย 

 MP  คือ  รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษัทฯ ซึ่งค ำนวณโดยน ำ
มลูค่ำกำรซือ้ขำยหุน้สำมญัของบรษิัทฯ ทัง้หมดหำรดว้ยจ ำนวน
หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่ มีกำรซื ้อขำยทั้งหมดในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ในระหว่ำงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำร
ซือ้ขำยของตลำดหลกัทรพัยฯ์) ติดต่อกันก่อนวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนง
กำรใชสิ้ทธิ 

 EP  คือ  รำคำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใชสิ้ทธิที่
มีกำรปรบัรำคำตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ (หำกมี) 

1.8.4 กำรชดใชค้่ำเสียหำยตำมขอ้นีใ้หถื้อเป็นสิน้สดุ  

1.8.5 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสัญชำติต่ำงดำ้ว (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ไม่
สำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้เนื่องจำกขอ้จ ำกดัในเรื่องอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของ
คนต่ำงดำ้ว ซึ่งขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ก ำหนดไวว้่ำ “หุน้ของบรษิัทโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกดั เวน้
แต่กำรโอนหุน้นั้นเป็นเหตุใหม้ีคนต่ำงดำ้วถือหุ้น เกินกว่ำรอ้ยละ 49 ของหุ้นที่จ  ำหน่ำยได้
แลว้” ในกรณีเช่นนี ้บริษัทฯ จะไม่ชดใชค้่ำเสียหำย หรือด ำเนินกำรอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญั
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แสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำวไม่มีสิทธิ
เรียกรอ้งค่ำเสียหำย หรือเรียกรอ้งใหบ้รษิัทฯ ชดใชใ้ด ๆ ทัง้สิน้ 

1.9 สถำนะของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ แสดงควำมจ ำนง
ใช้สิทธ ิและวันจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว 

สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงใชสิ้ทธิ และ
วันก่อนวันที่กระทรวงพำณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้  อันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดแ้สดงควำมจ ำนง
ใช้สิทธิ และสถำนภำพจะสิน้สุดลงในวันที่กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่ มทุนช ำระแล้ว  
อนัเนื่องมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิขำ้งตน้แลว้ ในกรณีที่บรษิัทฯ มีกำรปรบัรำคำกำรใช้
สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิในช่วงที่บรษิัทฯ ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิกับกระทรวงพำณิชย์ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดท้  ำกำรใชสิ้ทธิแลว้อำจ
ไดร้บักำรปรบัสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดร้บัหำกรำคำที่ไดป้รบัใหม่นัน้
มีผลบงัคบัใช ้โดยหุน้สำมญัส่วนที่เพิ่มใหม่อำจไดร้บัชำ้กว่ำหุน้สำมญัที่ไดร้บัก่อนหนำ้นีแ้ลว้ แต่ไม่เกิน 
45 (ส่ีสิบหำ้) วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรปรบัสิทธิ 

1.10 สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวน
หุน้สำมญัที่ออกใหม่ที่มีกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ภำยใน 14 (สิบส่ี) วนันบัตัง้แต่วนัท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัช ำระ
ค่ำหุน้ตำมจ ำนวนที่มีกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ และบริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ไดใ้ชสิ้ทธินัน้เป็นผูถื้อหุน้สำมญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญั
ที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ 

หุน้สำมญัใหม่ที่ออกเนื่องจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกบัหุน้
สำมัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำรนับตั้งแต่วันที่มีกำรจดแจ้งชื่อของผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้
เนื่องจำกกำรออกหุน้สำมญัใหม่จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 

1.11 มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นทีอ่นุมัติกำรออกหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 ซึ่งไดป้ระชุมเมื่อวนัที่ 27 กรกฎำคม 2565 มีมติอนุมติจดัสรร
หุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หุน้ มูลค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท 
หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 19.99 ของจ ำนวนหุน้สำมญัที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ เพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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1.12 รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

จ ำนวนหุน้รองรบักำรใชสิ้ทธิ ไม่เกิน 2,029,493,030 หุน้ 
มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท 
รำคำกำรใชสิ้ทธิ หุน้ละ 1.00 บำท 
มลูค่ำรวมของหุน้ (หำกมีกำรใชสิ้ทธิ
ครบทัง้จ ำนวน) 

ไม่เกิน 2,029,493,030 บำท 
 

1.13 กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นรองรับคงเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

หำกมีหุน้สำมัญที่เหลือจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัท หรือ
คณะกรรมกำรบริหำร จะเสนอผ่ำนที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำจดัสรรหุน้สำมญัที่เหลือจำกกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อไป หรือเพื่อด ำเนินกำรอื่นใดตำมหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรท่ีระบุ
ไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหำชน ประกำศของตลำดหลักทรัพย์ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

1.14 ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิทีเ่สนอขำย 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรยื่นค ำขออนุญำตให้ตลำดหลักทรัพยพ์ิจำรณำรับใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 30 (สำมสิบ) วนันบัจำกวนัที่บริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำร
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิเสรจ็สิน้ลง 

1.15 ตลำดรองของหุ้นสำมัญทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรขออนญุำตน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้ซือ้ขำย
ในตลำดหลักทรพัยภ์ำยใน 30 (สำมสิบ) วันนับจำกวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ ทั้งนี ้เพื่อใหหุ้น้
สำมญัดงักล่ำวสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สำมญัเดิมของบรษิัทฯ  

2 ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

2.1 ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บรษิัทฯ ไม่มีขอ้จ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่กำรโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนเพื่อพกั
กำรโอนสิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทัง้นี ้บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนเพื่อพกักำรโอนหรือกำรใชสิ้ทธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นระยะเวลำ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันก ำหนดใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ย และ
ตลำดหลักทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้เครื่องหมำย SP (หำ้มกำรซือ้ขำย) 2 (สอง) วันท ำกำรก่อนวันปิดสมดุ
ทะเบียน  
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ในกรณีที่วันก ำหนดใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ยตรงกับวนัหยุดท ำกำรของตลำดหลักทรพัย ์บริษัทจะปิดสมดุ
ทะเบียน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัท ำกำรสดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยก์่อนหนำ้วนัก ำหนดใชสิ้ทธิครัง้
สดุทำ้ย 

2.2 บุคคลทีไ่ม่ใช่สัญชำติไทย 

บริษัทฯ มีขอ้จ ำกดัเรื่องสดัส่วนกำรถือหุน้ของคนท่ีมิไดม้ีสญัชำติไทยตำมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ว่ำดว้ย
เรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุน้ของบุคคลที่มิไดม้ีสัญชำติไทย โดยบริษัทฯ จะไม่ออกหุน้สำมัญใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญที่มิไดม้ีสญัชำติไทย หำกกำรออกหุน้ดงักล่ำวจะมีผลท ำให้
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มิไดม้ีสญัชำติไทยในบริษัทฯ มีจ ำนวนเกินกว่ำรอ้ยละ 49 
(ส่ีสิบเกำ้) ของจ ำนวนหุน้ที่ไดจ้ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ตำมที่ระบุในขอ้บงัคบัในปัจจบุนั หรือ
ตำมสดัส่วนที่อำจมีกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัในอนำคต ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะออกหุน้สำมญัใหเ้พียงเท่ำที่ไม่ขดัต่อ
ขอ้จ ำกัดดงักล่ำว ในกรณีดงักล่ำว ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถเลือกให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรอย่ำง
ใดอย่ำงหน่ึงดงัต่อไปนี ้

2.2.1 ใหบ้ริษัทฯ คืนใบส ำคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคัญแสดง
สิทธิในส่วนที่ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิไดม้ี
สญัชำติไทยดงักล่ำว โดยคืนเป็นเช็คระบชุื่อขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะ ทำงไปรษณียล์งทะเบียน 
ภำยใน 14 (สิบส่ี) วนัท ำกำรนบัแต่วนัใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ 

2.2.2 ใหบ้ริษัทฯ เป็นผูถื้อใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญ และเงินตำมจ ำนวนกำรใช้
สิทธิซือ้หุน้สำมญัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิไดม้ีสญัชำติไทยไดย้ื่นควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ
ในส่วนที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเอำไวต้ำมล ำดบัก่อนหลัง เพื่อด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้มีกำรใช้สิทธิ  เมื่อกำรออกหุ้นตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิไดม้ีสญัชำติไทยดงักล่ำวสำมำรถท ำไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดัดงักล่ำว 

ทั้งนี ้ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มิไดม้ีสัญชำติไทยดังกล่ำวจะตอ้งแสดงควำมจ ำนงที่จะให้
บริษัทฯ ด ำเนินกำรตำมขอ้ 2.2.2 ข้ำงตน้ โดยระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุน้
สำมญั ณ วนัแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ 

บริษัทฯ จะอนุญำตใหม้ีกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ไดร้บักำรใชสิ้ทธิ
บำงส่วนหรือทั้งหมดในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิวันแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยที่ไม่ขัดต่อ
ข้อจ ำกัดดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี หำกมีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่รอกำรใช้สิทธิ  ณ วัน
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิวนัแรกที่สำมำรถกระท ำไดด้งักล่ำว มำกกว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัที่บริษัทฯ 
สำมำรถออกไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดัดงักล่ำว บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัแทน
ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มิไดม้ีสัญชำติไทยดังกล่ำวตำมล ำดับกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้
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สิทธิตำมขอ้ 2.2.2 นี ้หำก ณ วนัก ำหนดใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว
ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดเ้นื่องจำกขอ้จ ำกัดเรื่องสัดส่วนกำรถือหุน้ของคนที่มิไดม้ีสัญชำติไทย
ดงักล่ำว ใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวหมดอำยลุง โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิได้
มีสัญชำติไทยดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใด ๆ จำกบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มี
หนำ้ที่ตอ้งชดใชค้่ำเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

2.2.3 ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิไดม้ีสญัชำติไทยจะไม่ไดร้บักำรชดเชยไม่ว่ำใน
รูปแบบใดจำกบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้โดยมีสำเหตุ
มำจำกขอ้จ ำกดัเรื่องสดัส่วนกำรถือหุน้ของคนที่มิไดม้ีสญัชำติไทย 

3 วิธีกำรส่งมอบทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถเลือกให้ 
บรษิัทฯ ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

3.1 หำกผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงคจ์ะขอรบัเป็นใบหุน้ในนำมของผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ ศูนยร์บั
ฝำกหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรบั ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมดุทะเบียนภำยใน 15 (สิบหำ้) วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบ
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำก
กำรใชสิ้ทธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกที่หุน้สำมญัที่เกิด
จำกกำรใชสิ้ทธิไดร้บัอนญุำตใหเ้ขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

3.2 หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะขอรบัเป็นใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริกำรของศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์โดยกำรฝำกหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึ่งผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ กรณีนี ้ ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่เกิด
จำกกำรใชสิ้ทธิฝำกไวก้บั “บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” และศนูยร์บั
ฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญัที่บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้สำมญัอยู่ภำยใน 7 
(เจ็ด) วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
สำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นุญำตให้
หุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย  ์

ในกรณีนี ้ชื่อของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตอ้งตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์ที่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงคจ์ะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีหลักทรัพยด์ังกล่ำว มิฉะนั้นแลว้ บริษัทฯ  
ขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมขอ้ 3.1 แทน 
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