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ข้อก ำหนดวำ่ด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ทรพัยศ์รีไทย จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 2 

 
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (“ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ 

หรอื “SST-W2”) ออกโดยบรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน) (“ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “บรษิทัฯ”) ตามมตทิี่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2561 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะไดร้บัสทิธติามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิโดยผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธแิละผู้
ถอืใบส าคญัแสดงสทิธจิะต้องผูกพนัตามขอ้ก าหนดสทิธนิี้ทุกประการ และใหถ้อืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดร้บัทราบ
และเขา้ใจขอ้ก าหนดต่างๆ ในขอ้ก าหนดสทิธเิป็นอย่างดแีลว้ ทัง้นี้  ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิ จะจดัใหม้กีารเกบ็รกัษา
ส าเนาขอ้ก าหนดสทิธไิว ้ณ ส านักงานใหญ่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิ เพื่อใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธขิอตรวจสอบ
ส าเนาขอ้ก าหนดสทิธไิดใ้นวนัและเวลาท าการของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 
1. ค ำจ ำกดัควำม 
 ค าและขอ้ความต่างๆ ทีใ่ชอ้ยูใ่นขอ้ก าหนดสทิธ ิใหม้คีวามหมายดงัต่อไปนี้ 

“ข้อก ำหนดสิทธิ”  หมายถงึ  ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธแิละหน้าที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดง
สทิธแิละผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ทรพัยศ์รี
ไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 ฉบบันี้ (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ”  หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท ทรพัย์ศรี
ไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืได ้ที่
จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้  

“ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ”  หมายถงึ  ใบทีอ่อกโดยบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เพื่อใชแ้ทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

“ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หรอื 
“บริษทัฯ” 

 หมายถงึ  บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน) 

“ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ”  หมายถงึ  ผูท้รงสทิธใินใบส าคญัแสดงสทิธ ิและ/หรอื ใบแทนใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ(แลว้แต่กรณี) 

“วนัท ำกำร”  
 

 หมายถงึ  วนัที่ธนาคารพาณิชย์เปิดท าการปกตใินกรุงเทพมหานคร 
ซึง่ไม่ใช่วนัเสารห์รอืวนัอาทติยห์รอืวนัอื่นใดทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทย
ประกาศใหเ้ป็นวนัหยุดของธนาคารพาณิชย ์

“วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ”  หมายถงึ  วนัที ่1 ตุลาคม 2561 
“วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ”  หมายถงึ  วนัที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญั

เพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.1 ของ
ขอ้ก าหนดสทิธ ิ

“วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรก”  หมายถงึ  วนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้แรก ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ 2.2.1 ของขอ้ก าหนดสทิธ ิ

“วันก ำหนดกำรใ ช้ สิท ธิครัง้
สุดท้ำย” 

 หมายถงึ  วนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไว้
ในขอ้ 2.2.1 ของขอ้ก าหนดสทิธ ิ



ขอ้ก าหนดสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2  
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2. รำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บรษิัทฯ จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวนไม่เกิน 30,387,188 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของ
บรษิทัฯ โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใินวนัที ่7 พฤษภาคม 2561 โดยไม่คดิ
มลูค่า ในอตัราสว่น 15 หุน้สามญัเดมิ ต่อ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย (ในกรณีทีม่เีศษใหปั้ดเศษทิง้) โดยมรีายละเอยีด
ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิดงันี้ 
 
2.1 ลกัษณะส ำคญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิ” 

 หมายถงึ  ระยะเวลาที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธซิึ่งประสงค์จะใช้สทิธิ
ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ สามารถแจง้ความจ านงใชส้ทิธติามใบส าคญั
แสดงสทิธไิด ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.2.2 ของขอ้ก าหนดสทิธ ิ

“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”  หมายถงึ  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”  หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
“นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดง
สิทธิ” 

 หมายถงึ  บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

“ประกำศ ทจ.34/2551”  หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.34/2551 เรื่อง 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้
หุน้ทีอ่อกใหม่และหุน้ทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิลงวนัที ่
15 ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท ทรพัย์ศรไีทย จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที ่2  

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ระบุชื่อผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืได ้
อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 3 ปี นับตัง้แต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (วันครบก าหนดอายุ

ใบส าคญัแสดงสทิธจิะตรงกบัวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยในวนัที ่
30 กนัยายน 2564 และใบส าคญัแสดงสทิธจิะพน้สภาพในวนัถดัไปใน
วนัที ่1 ตุลาคม 2564) 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อก : ไม่เกนิ 30,387,188 หน่วย 
จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรบั
การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

: ไม่เกนิ 30,387,188 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คดิเป็นไม่
เกนิรอ้ยละ 6.67 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษิทัฯ จ านวน 455,807,823 หุน้ ณ วนัที ่13 มนีาคม 2561 

อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนได ้1 หุน้ (อาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ 2.3 ของขอ้ก าหนดสทิธ)ิ 

ราคาการใชส้ทิธ ิ : 10.00 บาทต่อหุน้ (มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) (อาจเปลีย่นแปลง
ได้ตามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.3 ของ
ขอ้ก าหนดสทิธ)ิ 

ลกัษณะการเสนอขาย : จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ โดยก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นทีม่สีทิธิ
ได้รบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใินวนัที่ 7 พฤษภาคม 2561 ใน



ขอ้ก าหนดสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2  
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2.2 กำรใช้สิทธิและเง่ือนไขกำรใช้สิทธิ 
2.2.1 วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ 
 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิสามารถใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธไิดใ้นวนัท าการสดุทา้ยของเดอืนมถุินายนและ
เดอืนธนัวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธคิรัง้แรกไดใ้น
วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 (“วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรก”) ส าหรบัการใชส้ทิธคิรัง้ต่อๆ ไป สามารถใชส้ทิธไิดใ้นวนั
ท าการสุดทา้ยของเดอืนมถุินายนและเดอืนธนัวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธิ และสามารถใชส้ทิธิ
ครัง้สดุทา้ยไดใ้นวนัทีค่รบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธใินวนัที ่30 กนัยายน 2564 (“วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สุดท้ำย”) ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัทฯ หรือวนัหยุดท าการของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ หรอืวนัหยุดท าการของนายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิใหเ้ลื่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธดิงักล่าวเป็นวนัท า
การสุดท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใชส้ทิธดิงักล่าวทีไ่ม่ตรงกบัวนัหยุดท าการของบรษิทัฯ วนัหยุดท าการของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และวนัหยุดท าการของนายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 
2.2.2 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธซิึง่ประสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้
หุน้สามญัของบรษิทัฯ โดยมรีะยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ดงันี้ 
 
 กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัในแต่ละครัง้ (ยกเว้นกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย) 
 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธซิึง่ประสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้
หุน้สามญัของบรษิทัฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ในทุกวนัท าการของบรษิทัฯ ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ
ก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”)  
 
 กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัครัง้สุดท้ำย 
 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธซิึง่ประสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ จะตอ้งแจ้งความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้
หุน้สามญัของบรษิทัฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ในทุกวนัท าการของบรษิทัฯ ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนั
ก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย”)  
  
 ทัง้นี้ การแจง้ข่าวเกีย่วกบัการใชส้ทิธ ิอตัราการใชส้ทิธ ิราคาการใชส้ทิธ ิระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการ
ใชส้ทิธ ิและวนัก าหนดการใชส้ทิธ ิบรษิทัฯ จะแจง้รายละเอยีดดงักล่าวอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ผ่านทางสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ระบบ SET Portal) ส าหรบัการใช้
สทิธคิรัง้สดุทา้ย บรษิทัฯ จะแจง้ขา่วล่วงหน้า 14 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธผิ่านทางสื่อ

อตัราสว่น 15 หุน้สามญัเดมิ ต่อ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย (ในกรณี
ทีม่เีศษใหปั้ดเศษทิง้) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาทต่อหน่วย 
วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : วนัที ่1 ตุลาคม 2561 
ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใชส้ทิธ ิ

: บรษิทัฯ จะน าหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิ
เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ระบบ SET Portal) และจะสง่รายละเอยีดดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิตามรายชื่อทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 
 บรษิทัฯ จะไม่มกีารปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิยกเวน้กรณีดงัต่อไปนี้ 
 1. ในการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย โดยบรษิทัฯ จะปิดสมุดทะเบยีน 21 วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย 

และตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะท าการขึน้เครื่องหมายหา้มการซือ้ขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วนัท าการของตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิจนถึงวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้
สดุทา้ย  

 2. ในกรณีทีม่กีารจดัประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัฯ อาจปิดสมุดทะเบยีนเพื่อก าหนดรายชื่อผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
5 ของขอ้ก าหนดสทิธ ิ

  ทัง้นี้  ในกรณีที่ว ันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ ตรงกับวันหยุดท าการของ  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืวนัหยุดท าการของนายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิใหเ้ลื่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนดงักล่าวเป็นวนั
ท าการสดุทา้ยก่อนหน้าวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว ทีไ่ม่ตรงกบัวนัหยุดท าการของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และวนัหยุดท าการของนายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 
2.2.3 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศพัท ์: 02-009-9000 
 โทรสาร : 02-009-9991 
 Website : www.set.or.th/tsd 
 E-mail : SETContactCenter@set.or.th 
 
 นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธจิะรบัผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึ่งในสมุด
ทะเบยีนจะต้องประกอบดว้ย ชื่อและนามสกุล สญัชาติ และทีอ่ยู่ของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิและรายละเอยีดอื่นๆ ที่
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั จะก าหนด ในกรณีทีข่อ้มลูไม่ตรงกนั จะถอืว่าขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนัน้ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งขอ
เปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขขอ้ผดิพลาดในรายละเอยีดในการลงบนัทกึสมุดทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธต่ิอนายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสทิธโิดยตรง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิราบผ่านทางสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ระบบ SET Portal) โดย
ไม่ชกัชา้  
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2.2.4 สถำนท่ีติดต่อในกำรใช้สิทธิ 
 บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที ่2044/25-27 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 โทรศพัท ์: 02-318-5514-6 
 โทรสาร : 02-318-3490 
 Website : www.subsrithai.co.th 
  
 ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงสถานทีต่ดิต่อในการใชส้ทิธ ิบรษิทัฯ จะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหแ้ก่ผู้
ถอืใบส าคญัแสดงสทิธทิราบผ่านทางสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ระบบ SET Portal) โดยไม่ชกัชา้ 
 
2.2.5 วิธีกำรใช้สิทธิ 
(1) ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถตดิต่อขอรบัแบบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้

หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ไดท้ีบ่รษิทัฯ หรอืดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ของบรษิทัฯ (www.subsrithai.co.th) 
ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใชส้ทิธ ิหรอืระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธคิรัง้
สุดท้าย ตามรายละเอยีดที่ระบุไว้ในขอ้ 2.2.2 ของขอ้ก าหนดสทิธ ิและน าส่งใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีร่ะบุว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้มสีทิธิตามจ านวนทีร่ะบุอยู่ในแบบแจง้ความจ านงการ
ใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ โดยในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธอิยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบส าคญั
แสดงสทิธสิามารถใชใ้บส าคญัแสดงสทิธเิป็นหลกัฐานในการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธไิดท้นัท ี

 ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธอิยู่ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ต้องการใช้
สทิธติ้องแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอใหอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธติามที่
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด โดยยื่นต่อบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่ าหน้าทีเ่ป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) 
ของตน และบริษัทหลกัทรพัย์ดงักล่าวจะด าเนินการแจ้งกบันายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อขอถอน
ใบส าคญัแสดงสทิธสิ าหรบัน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการยื่นใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนกบับรษิทัฯ โดย
นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธจิะออกใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อน าไปใชเ้ป็น
หลกัฐานประกอบการยื่นใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนกบับรษิทัฯ ต่อไป 

(2) ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สทิธิตามที่ระบุในแบบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญัเพิ่ มทุนของ 
บรษิทัฯ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และไม่เกนิวนัก าหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ โดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่
ประสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จะตอ้งช าระเงนิโดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ ตัว๋แลกเงนิธนาคาร 
หรอืค าสัง่จ่ายเงนิธนาคาร ทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัก าหนดการใชส้ทิธแิต่
ละครัง้ โดยขดีคร่อมสัง่จ่าย “[-]” โดยเขยีนชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู่ และเบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้ไวด้า้นหลงั 
ทัง้นี้ การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบรษิทัฯ สามารถเรยีกเกบ็เงนิจ านวนดงักล่าว
ไดแ้ลว้เท่านัน้ หากบรษิทัฯ เรยีกเกบ็เงนิไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ทีม่ไิดเ้กดิจากบรษิทัฯ ใหถ้อืว่าผูถ้อืใบส าคญั
แสดงสทิธแิสดงเจตนายกเลกิการใชส้ทิธดิงักล่าว และบรษิทัฯ ตกลงใหถ้อืเป็นการยกเลกิการขอใชส้ทิธใินครัง้
นัน้ โดยบรษิทัฯ จะจดัส่งใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธพิร้อมกบัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ ตัว๋
แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคาร ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบแจ้งความจ านงการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ 
ภายใน 14 วนันับจากวนัก าหนดการใช้สทิธิแต่ละครัง้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ /หรือ 
ค่าเสยีหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 
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ทัง้นี้ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนไดใ้หม่ในวนัก าหนดการ
ใชส้ทิธคิรัง้ต่อไป เวน้แต่การใชส้ทิธคิรัง้นัน้จะเป็นการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย ใหถ้อืว่าใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้สิน้
สภาพลงและหมดสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวอกีต่อไป  
หมำยเหตุ : ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนจะตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย
ทางภาษี และ/หรอื อากรแสตมป์ทัง้หมด (ถ้าม)ี ตามบทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎากรว่าด้วยอากรแสตมป์ 
หรอืขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง หรอืบงัคบัใชใ้นการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ(ถา้ม)ี 

(3) ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ตนถืออยู่ทัง้หมด หรอืบางส่วนกไ็ด้ โดยผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญั
แสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จะต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขการแจง้ความจ านง
ในการใชส้ทิธ ิและจะตอ้งปฏบิตัใิหถู้กต้องตามขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายต่างๆ ทีใ่ชบ้งัคบัเกีย่วกบัการใชส้ทิธซิือ้
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย และด าเนินการสง่มอบเอกสารดงัต่อไปนี้ ใหแ้ก่บรษิทัฯ ตามสถานทีท่ีร่ะบุ
ในขอ้ 2.2.4 
(3.1) แบบแจ้งความจ านงการใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ที่ได้กรอกขอ้ความถูกต้อง ชดัเจน 

และครบถว้นแลว้ทุกรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 
(3.2) ใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ระบุว่าผู้ถอืนัน้มสีทิธใินใบส าคญัแสดงสทิธติาม

จ านวนทีร่ะบุอยู่ในแบบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ โดย 
(ก) จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนจะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ โดย

อตัราการใชส้ทิธเิท่ากบัใบส าคญัแสดงสทิธหินึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุน้สามญั เวน้แต่จะมกีารปรบัสทิธิ
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.3 และ 

(ข) ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธจิะต้องใชส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนไม่ต ่ากว่า 100 หุ้น อย่างไรก็
ตาม ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธมิสีทิธใินการซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนต ่ากว่า 100 หุน้ จะต้อง
ใช้สทิธใินการซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวทัง้จ านวน ยกเว้นในการใช้สทิธคิรัง้สุดท้าย ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธจิะสามารถใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนโดยไม่มกีารก าหนดจ านวนหุน้
สามญัขัน้ต ่า 

(3.3) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ ตัว๋แลกเงนิธนาคาร หรอืค าสัง่จ่ายเงนิธนาคาร ทีจ่ะใชช้ าระเงนิตามจ านวนในการใช้
สทิธติามทีร่ะบุในแบบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

(3.4) หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธ ิ
(ก) บุคคลสญัชาตไิทย :  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ/ส าเนาบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิทีย่งั
ไม่หมดอายุ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล ซึง่ท าใหช้ื่อหรอืนามสกุลไม่ตรงกบัใบส าคญั
แสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
ทะเบยีนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปลีย่นชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น) พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

(ข) บุคคลทีม่ใิช่สญัชาตไิทย :  
ส าเนาหนงัสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
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(ค) นิตบิุคคลในประเทศ :  
 ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน

ก าหนดการใช้สทิธใินครัง้นัน้ๆ พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ๆ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี  

 เอกสารหลกัฐานของผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ง) นิตบิุคคลต่างประเทศ : 
 ส าเนาหนังสอืส าคญัการจดัตัง้บริษทั หนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบั และหนังสอืรบัรองที่

ออกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธใินครัง้นัน้ๆ ซึ่งรบัรองโดย Notary Public 
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

 เอกสารหลกัฐานของผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
ทัง้นี้ หากผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธติามทีก่ล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธทิี่จะถือว่าผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธไิม่ประสงค์จะใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้
นัน้ๆ อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ สามารถใช้ดุลยพนิิจในการพจิารณาใหผู้้ถือใบส าคญัแสดงสทิธใิชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธไิดต้ามความเหมาะสม 

(4) จ านวนหุ้นสามญัทีจ่ะออกเมื่อมกีารใช้สทิธ ิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงนิในการใชส้ทิธซิึ่งผู้ถือใบส าคญั
แสดงสทิธไิดช้ าระตามทีก่ล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชส้ทิธใินขณะทีม่กีารใชส้ทิธนิัน้ โดยบรษิทัฯ จะออก
หุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นจ านวนเตม็ไม่เกนิจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธคิณูดว้ยอตัราการใชส้ทิธ ิหากมี
การปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้ว ท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดังกล่าว  
บริษัทฯ จะไม่น าเศษดงักล่าวมาคดิค านวณ และจะช าระเงนิที่เหลือจากการใช้สทิธิดงักล่าวคืนให้แก่ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นแบบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิัทฯ ภายใน 14 วนันับจากวนัก าหนดการใช้สทิธิแต่ละครัง้ ซึ่งบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อ
ดอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดกต็าม  

(5) หากบริษัทฯ ได้รบัเอกสารแจ้งความจ านงการใช้สทิธิตามข้อ 2.2.5 (3) ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ
ตรวจสอบไดว้่าขอ้ความทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธกิรอกลงในแบบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนของบริษัทฯ นัน้ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตาม
บทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎากร ขอ้บงัคบั หรอืกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธจิะต้องท าการแกไ้ข
เพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ มฉิะนัน้แลว้ บรษิทัฯ จะถอื
ว่าการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิและบรษิทัฯ จะจดัส่งใบส าคญั
แสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิและเงนิที่ได้รบัไว้คนืใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นแบบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ภายใน 14 วนั
นับจากวนัก าหนดการใชส้ทิธิแต่ละครัง้ ทัง้นี้ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถแจง้ความจ านงการสทิธซิือ้หุน้
สามญัเพิม่ทุนไดใ้หม่ในครัง้ต่อไป เวน้แต่การใชส้ทิธคิรัง้นัน้จะเป็นการใช้สทิธคิรัง้สุดท้าย ใหถ้อืว่าใบส าคญั
แสดงสทิธนิัน้สิน้สภาพลงและหมดสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวอกีต่อไป ซึง่
บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 

(6) ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธชิ าระเงนิในการใชส้ทิธไิม่ครบถ้วน หรอืมกีารช าระเงนิเกนิจ านวนในการใช้
สทิธ ิบรษิทัฯ สงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามทีบ่รษิทัฯ เหน็สมควร 
(6.1) ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใชส้ทิธมิจี านวนเท่ากบั (ก) จ านวนหุ้นสามญัที่พงึจะได้รบัตามสทิธ ิ

หรอื (ข) จ านวนหุ้นสามญัที่พงึได้รบัตามจ านวนเงนิในการใชส้ทิธซิึ่งบรษิทัฯ ได้รบัช าระไว้จรงิตาม
ราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธใินขณะนัน้ แลว้แต่จ านวนใดจะน้อยกว่า หรอื 
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(6.2) ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ หากบริษัทฯ ไม่ได้รบัเงินครบตามจ านวนการใช้สทิธิ
ภายในระยะเวลาดงักล่าวใหถ้อืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธแิสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั
ในครัง้นัน้เฉพาะส่วนทีผู่้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธชิ าระจ านวนเงนิในการใชส้ทิธไิม่ครบถ้วน ทัง้นี้ ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถแจง้ความจ านงการสทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนได้ใหม่ในครัง้ต่อไป เว้นแต่
การใชส้ทิธคิรัง้นัน้จะเป็นการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย ใหถ้อืว่าใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้สิน้สภาพลงและหมด
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวอกีต่อไป ซึง่บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อ
ดอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 
ในกรณีตามขอ้ (6.1) หรอื (6.2) หากมกีรณีตอ้งสง่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัฯ จะสง่
เงนิทีไ่ดร้บัไวค้นืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นแบบแจ้ง
ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธแิต่
ละครัง้ โดยไม่มดีอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายอื่นใด อย่างไรกด็ ีไม่ว่ากรณีใดๆ หากไดม้กีารส่งมอบ
เชค็คนืเงนิทีเ่หลอืจากการใชส้ทิธหิรอืเงนิทีไ่ดร้บัไวโ้ดยไม่มกีารใชส้ทิธหิรอืไม่สามารถใชส้ทิธ ิโดยได้
ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ที่ระบุไวใ้นแบบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบริษัทฯ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธไิด้รบัเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธไิม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายอื่นใด อกีต่อไป 

(7) เมื่อผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขการแจง้ความจ านงการใช้
สทิธซิือ้หุน้สามญั กล่าวคอื ไดส้ง่มอบทัง้ใบส าคญัแสดงสทิธ ิแบบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัฯ และช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขแลว้ ผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธจิะไม่สามารถเพกิถอนการใชส้ทิธไิด ้เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากบรษิทัฯ 

(8) ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นจ านวนหน่วยมากกว่าจ านวนหน่วยทีป่ระสงค์
จะใช้สทิธ ิบรษิัทฯ จะส่งใบส าคญัแสดงสทิธใิบใหม่ที่มจี านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธสิ่วนที่เหลอืคนื
ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นแบบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้
หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ภายใน 14 วนันับจากวนัก าหนดการใช้สทิธิแต่ละครัง้ และจะท าการยกเลิก
ใบส าคญัแสดงสทิธใิบเก่า 

(9) เมื่อพน้ก าหนดวนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยแลว้ แต่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธยิงัมไิดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขของการใชส้ทิธิ
ที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธจิะใชส้ทิธไิม่ไดอ้กีเมื่อพน้วนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 

(10) ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นบุคคลที่มใิช่สญัชาติไทยหรอืไม่ใช่นิติบุคคลในประเทศ จะสามารถใช้
สทิธใินการซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธไิดก้ต่็อเมื่อการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้ไม่ท าให้
ขดัต่อขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เกีย่วกบัการถอืหุน้โดยคนต่างดา้ว 

(11) ในกรณีที่หุ้นสามญัที่ส ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธมิไีม่เพยีงพอ บรษิัทฯ จะด าเนินการชดใชค้่าเสยีหายที่
เกดิขึน้ให้แก่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ไม่สามารถใชส้ทิธไิด้ อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสยีหาย
ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ม่สามารถใช้สทิธไิดเ้น่ืองจากการถูกจ ากดัสทิธติามสดัสว่นการถอืหุน้ทีร่ะบุไว้
ในขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ไม่ว่าหุ้นสามญัที่ส ารองไว้จะมจี านวนเพยีงพอหรอืไม่กต็าม เช่น ในกรณีของผู้ถอื
ใบส าคญัแสดงสทิธต่ิางดา้วทีไ่ม่สามารถใชส้ทิธเิพราะถูกจ ากดัสทิธติามสดัสว่นการถอืหุน้ทีร่ะบุไวใ้นข้อบงัคบั
ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(12) บรษิทัฯ จะยื่นขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจ านวนหุน้สามญั
ที่ออกใหม่ส าหรบัการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ภายใน 14 วนันับจากวนัก าหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ นอกจากนี้ 
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บรษิทัฯ จะด าเนินการจดทะเบยีนผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดใ้ชส้ทิธนิัน้ เขา้เป็นผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ตามจ านวนหุน้สามญัทีค่ านวณไดจ้ากการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ 

(13) การส่งมอบหุน้สามญัเพิ่มทุนทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดร้บัจากการใชส้ทิธ ิชื่อทีจ่ะระบุในใบหุน้สามญัจะใช้
ชื่อเดยีวกนักบัทีป่รากฏอยู่ในแบบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะ
จดัสง่ใบหุน้ไปยงัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นแบบแจง้ความจ านงการ
ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ 

(14) บรษิทัฯ อาจตกลงกบัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธล่ิวงหน้าใหบ้รษิทัฯ เกบ็ใบหุน้สามญันัน้ไวท้ีบ่รษิทัฯ เพื่อใหผู้ถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืตวัแทนมารบัไปดว้ยตนเองกไ็ด ้โดยจะตอ้งด าเนินการตามทีท่างบรษิทัฯ ก าหนด และ
ส าหรบักรณีระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) บรษิทัฯ จะด าเนินการฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย์
ซึ่งผู้ใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยอ์ยู่ ภายใน 7 วนัท าการนับจากวนัก าหนดการใช้
สทิธใินแต่ละครัง้ ซึ่งนายทะเบยีนหุ้นของบรษิัทฯ จะออกใบหุ้นในชื่อของ "บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก" และบนัทกึยอดบญัชตีามจ านวนหุ้นที่บรษิัทหลกัทรพัย์นัน้ฝากหุ้นอยู่ ใน
ขณะเดยีวกนั บรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่าวจะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหุน้ทีผู่ใ้ชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนฝากไว้
และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน  

 
2.3 เง่ือนไขกำรปรบัสิทธิ 
2.3.1 บรษิัทฯ จะด าเนินการปรบัราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธใินการซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนตลอดอายุของ

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิเมื่อเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อรกัษาผลประโยชน์
ตอบแทนของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิม่ใหน้้อยไปกว่าเดมิ ดงันี้ 
(ก) เมื่อบรษิัทฯ มกีารเปลี่ยนแปลงมูลค่าทีต่ราไว้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้

หรอืแบ่งแยกหุน้  
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทนัที นับตัง้แต่วันที่ กระทรวง
พาณิชยร์บัจดทะเบยีนการเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
 
1. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Price 1 = 
Price 0 x Par 1 

Par 0 
 

2. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Ratio 1 = 
Ratio 0 x Par 0 

Par 1 
 
 โดยที ่
 Price 1 คอื  ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คอื  ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คอื  อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คอื  อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Par 1 คอื  มลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 
 Par 0 คอื  มลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปลีย่นแปลง  
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(ข) เมื่อบรษิัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ และ/หรอื ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ 
บุคคลในวงจ ากดั ใน “ราคาสทุธต่ิอหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่” ค านวณไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ”  
การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัจะ
ไม่ไดร้บัสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ (วนัแรกทีข่ ึน้เครื่องหมาย XR) กรณีทีเ่ป็นการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิ (Rights Issue) และ/หรอื วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ กรณีที่เป็น
การเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอื กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่
กรณี โดย 
“ราคาสุทธต่ิอหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงนิทัง้สิน้ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัจากการ
เสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ หกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถา้ม)ี หารดว้ยจ านวน
หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ทัง้หมด 
“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” ก าหนดไวเ้ท่ากบั “ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักต่อหุน้ของ
หุน้สามญัของบรษิทัฯ” โดยที ่“ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” หมายถงึ 
มูลค่าการซื้อขายหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทัฯ หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบรษิทัฯ ที่มกีารซื้อขาย
ทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในระยะเวลา 7 วนัท าการ (วนัทีเ่ปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 
ตดิต่อกนัก่อนวนัทีใ่ชใ้นการค านวณ  
“วนัทีใ่ชใ้นการค านวณ” หมายถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัทีอ่อก
ใหม่ (วนัแรกที่ขึน้เครื่องหมาย XR) ส าหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิ (Rights Issue) 
และ/หรอื วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ส าหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรอื กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบรษิัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามญัไม่มกีารซือ้
ขายในช่วงเวลาดงักล่าว บรษิทัฯ จะด าเนินการก าหนดราคายุตธิรรมเพื่อใชใ้นการค านวณแทน 
อนึ่ง ในกรณีทีม่กีารเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่พรอ้มกนัมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใตเ้งื่อนไขที่
ตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหใ้ชจ้ านวนหุน้และราคาเสนอขายทุกราคามาค านวณราคาสทุธต่ิอหุน้ของหุน้สามญั
ทีอ่อกใหม่ แต่ในกรณีทีก่ารเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขทีจ่ะต้องจองซือ้ดว้ยกนัใหน้ าเฉพาะ
ราคาเสนอขายที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ มาค านวณการ
เปลีย่นแปลงเท่านัน้ 
ในกรณีดงักล่าวขา้งต้น ให้เปรยีบเทยีบราคาสุทธต่ิอหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่กบัราคาตลาดต่อหุน้
ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ โดยใชฐ้านของมลูค่าหุน้ทีต่ราไวใ้หเ้ท่ากนั 
 
1. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Price 1 = 
Price 0 x [(A2 x MP) + B2X] 

[MP (A2+ B2)] 
 

2. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Ratio 1 = 
Ratio 0 x [MP (A2 + B2)] 

[(A2 x MP) + B2X] 
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โดยที ่ 
 Price 1  คอื ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1  คอื อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP คอื ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
 A2 คอื จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ กรณีเสนอ
ขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื วนัก่อนวนัแรกของ
การเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

 B2 คอื จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ ทัง้การเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื 
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั 

 B2X  คอื จ านวนเงนิทีไ่ดร้บัหกัดว้ยค่าใชจ้่าย (ถ้าม)ี จากหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ ทัง้
การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

 
(ค) เมื่อบรษิทัฯ เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื ประชาชนทัว่ไป และ/หรอื 

บุคคลในวงจ ากัด โดยที่หลักทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือ
เปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญั เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซือ้หุน้สามญั โดยที่ “ราคาสุทธต่ิอหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัสทิธิ” ดงักล่าว ค านวณได้ต ่า
กว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” 
การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ื้อหุ้นสามญั
ไม่ไดร้บัสทิธกิารจองซือ้หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใดๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั 
หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญั (วนัแรกทีข่ ึน้เครื่องหมาย XR) ส าหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผู้
ถือหุ้นเดมิ (Rights Issue) และ/หรอื วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สทิธทิี่จะ
แปลงสภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุ้นสามญั กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรอื กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 
“ราคาสุทธต่ิอหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัสทิธิ” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงนิทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บั
จากการขายหลกัทรพัย์ทีใ่ห้สทิธทิีจ่ะแปลงสภาพ หรอืเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรอืใหส้ทิธใินการซื้อหุน้
สามญั หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการออกหลกัทรพัย์นัน้ (ถ้าม)ี รวมกบัเงนิที่จะได้รบัจากการแปลง
สภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญันัน้ หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัทัง้สิน้ทีต่อ้งออก
ใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ทิธนิัน้ 
“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” และฐานของมูลค่าหุ้นทีต่ราไวซ้ึง่จะใชเ้ปรยีบเทยีบ ใหใ้ช้
และมคีวามหมายเช่นเดยีวกบัรายละเอยีดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ 
“วนัทีใ่ชใ้นการค านวณ” หมายถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินการจองซือ้หลกัทรพัยท์ีอ่อก
ใหม่ใดๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญั (วนัแรกที่
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ขึน้เครื่องหมาย XR) ส าหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Rights Issue) และ/หรอื วนัแรก
ของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใดๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืให้
สทิธใินการซือ้หุน้สามญั กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอื กรณีทีเ่ป็นการเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 
 
1. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Price 1 = 
Price 0 x [(A3 x MP) + B3X] 

[MP (A3+ B3)] 
 

2. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Ratio 1 = 
Ratio 0 x [MP (A3 + B3)] 

[(A3 x MP) + B3X] 
 

โดยที ่ 
 Price 1  คอื ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1  คอื อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP คอื ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
 A3 คอื จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมุด

ทะเบยีนผู้ถือหุน้เพื่อสทิธใินการจองซื้อหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใดๆ ที่ให้
สทิธทิีจ่ะแปลงสภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้
สามญั กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิ (Rights Issue) และ/
หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้
สทิธทิีจ่ะแปลงสภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้
สามญั กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอื กรณีที่
เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

 B3 คอื จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองหลกัทรพัยท์ีอ่อก
ใหม่ใดๆ ที่ให้สทิธทิี่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้
สทิธใินการซื้อหุ้นสามญั ทัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ และ/หรอื 
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั 

 B3X  คอื จ านวนเงนิทีไ่ดร้บัหกัดว้ยค่าใชจ้่าย (ถ้าม)ี จากการออกหลกัทรพัยใ์ดๆ 
ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการ
ซื้อหุ้นสามญั ทัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั รวม
กบัเงนิที่จะได้รบัจากการใช้สทิธแิปลงสภาพหรอืเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั 
หรอืใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 
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(ง) เมื่อบรษิทัฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัจะ
ไม่มสีทิธริบัหุน้ปันผล (วนัแรกทีข่ ึน้เครื่องหมาย XD) 
 
1. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Price 1 = 
Price 0 x A4 
[A4 + B4] 

 
 

2. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Ratio 1 = 
Ratio 0 x [A4 + B4] 

A4 
 

โดยที ่ 
 Price 1  คอื ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1  คอื อตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
 A4 คอื จ านวนหุ้นสามญั ที่ได้เรยีกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธใินการรบัหุน้ปันผล 
 B4 คอื  จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ในรปูแบบของหุน้สามญัปันผล 

 
(จ) เมื่อบรษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 100 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ของบรษิัทฯ หลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลและเงนิส ารองตามกฎหมาย ส าหรบัการด าเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบญัชใีดๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานหรือก าไรสะสม ตลอดอายุ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่้ซื้อหุน้
สามญัจะไม่มสีทิธริบัเงนิปันผล (วนัแรกทีข่ ึน้เครื่องหมาย XD) 
อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ถือหุ้นค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ
ด าเนินงานหรอืก าไรสะสมในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ีหารด้วย ก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะของ
บรษิัทฯ หลงัหกัภาษีเงนิได้นิตบิุคคลและเงนิส ารองตามกฎหมายของผลการด าเนินงานของรอบระยะ
บญัชเีดยีวกนั โดยทีเ่งนิปันผลทีจ่่ายออกจรงิดงักล่าว ใหร้วมถงึเงนิปันผลทีจ่่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบ
บญัชดีงักล่าวดว้ย (ถา้ม)ี 
“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” และฐานของมูลค่าหุน้ทีต่ราไวซ้ึง่จะใชเ้ปรยีบเทยีบ ใหใ้ช้
และมคีวามหมายเช่นเดยีวกบัรายละเอยีดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ 
“วันที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ขึ้น
เครื่องหมาย XD) 
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1. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Price 1 = 
Price 0 x [MP – (D – R)] 

MP  
 

2. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

Ratio 1 = 
Ratio 0 x MP 

[MP – (D – R)] 
 

โดยที ่ 
 Price 1  คอื ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1  คอื อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP คอื ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
 D คอื เงนิปันผลต่อหุน้ทีจ่่ายแก่ผูถ้อืหุน้ 
 R คอื เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอตัราร้อยละ 100 โดยค านวณจากก าไรสุทธิ

ตามงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ หลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและเงนิ
ส ารองตามกฎหมาย หารดว้ยจ านวนหุน้ทัง้หมดทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล 

 
(ฉ) ในกรณีที่มเีหตุการณ์ใดๆ อนัท าให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธเิสยีสทิธแิละผลประโยชน์อนัพงึได้ โดยที่

เหตุการณ์ใดๆ นัน้ไม่ไดก้ าหนดอยู่ใน (ก) ถงึ (จ) บรษิทัฯ จะพจิารณาเพื่อก าหนดการเปลีย่นแปลงราคา
การใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธใิหม่ (หรอืปรบัจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสทิธแิทนอตัราการใช้
สทิธ)ิ อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าใหส้ทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธดิอ้ยไปกว่าเดมิ ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าผลการ
พจิารณานัน้เป็นทีสุ่ด โดยบรษิทัฯ จะแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบยีน
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ทราบโดยทันที หรือ ก่อนวันที่ราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิที่
เปลีย่นแปลงนัน้จะมผีลบงัคบัใช ้

 
2.3.2 บรษิทัฯ จะไม่แกไ้ขเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธ ิเวน้แต่จะมกีารปรบัสทิธติามเงื่อนไข

การปรบัสทิธ ิตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 รวมทัง้จะไม่ขยายอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
2.3.3 การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติาม (ก) ถึง (ฉ) เป็นอสิระต่อกนั และจะ

ค านวณการเปลี่ยนแปลงตามล าดบัเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลงัเปรยีบเทยีบกบัราคาตลาดของหุ้นสามญัของ
บรษิทัฯ ส าหรบัในกรณีทีเ่หตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้พรอ้มกนัใหค้ านวณการเปลีย่นแปลงเรยีงล าดบัดงันี้คอื (ก) 
(จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละล าดบัครัง้ทีค่ านวณการเปลีย่นแปลงใหค้งสภาพของราคาการใชส้ทิธแิละ
อตัราการใชส้ทิธเิป็นทศนิยม 3 ต าแหน่ง 
บรษิทัฯ จะแจง้ผลการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัราการใชส้ทิธต่ิอตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยไม่
ชกัช้าในวนัที่มเีหตุการณ์เกดิขึ้น หรอืก่อนหรอืภายใน 9.00 น. ของวนัที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิธิ 
และ/หรอื อตัราการใชส้ทิธมิผีลบงัคบัใช ้ 
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2.3.4 การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธิ จะไม่มกีารเปลีย่นแปลงซึง่ท าใหร้าคาการ
ใชส้ทิธใิหม่สงูขึน้ และ/หรอื อตัราการใชส้ทิธลิดลง เวน้แต่กรณีรวมหุน้ และจะใชร้าคาการใชส้ทิธิ และ/หรอื 
อตัราการใชส้ทิธ ิใหม่หลงัการเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)  
ในกรณีทีหุ่น้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธติามจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธใินแต่ละครัง้ (ทศนิยม 3 ต าแหน่งของ
อตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง) ค านวณออกมาเป็นเศษของหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้ และหาก
ราคาการใชส้ทิธหิลงัการเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุน้สามญั ค านวณไดเ้ป็นเศษของ
บาท ใหต้ดัเศษของบาททิง้ 

2.3.5 บรษิทัฯ อาจท าการปรบัราคาการใชส้ทิธคิวบคู่กบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธใิหม่ทดแทนการปรบัอตัราการ
ใชส้ทิธกิไ็ด ้ทัง้นี้ หากบรษิทัฯ ตอ้งออกหุน้รองรบัเพิม่เตมิ บรษิทัฯ ตอ้งยื่นมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตัใิหอ้อก
หุ้นรองรบัการปรบัสทิธนิัน้อย่างเพยีงพอต่อส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรบัสทิธ ิจงึจะถือว่าบรษิทัฯ ได้รบั
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรบั 

2.3.6 ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธจินเป็นผลท าใหร้าคาการใชส้ทิธใิหม่มรีาคาต ่ากว่ามลูค่าทีต่ราไว้
ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ (Par Value) บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัราคาใชส้ทิธใิหม่เท่ากบัมูลค่าทีต่ราไว้
ของหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ส าหรบัอตัราการใช้สทิธใิหม่ให้ใช้อตัราการใชส้ทิธทิี่ค านวณได้ตาม (ก) ถึง (ฉ) 
เช่นเดมิ 

 
2.4 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษทัฯ ไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรบักำรใช้สิทธิ 

บรษิทัฯ จะชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิตามรายละเอยีด ดงันี้ 
2.4.1 การชดใชค้่าเสยีหาย 

บรษิัทฯ จะชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธใิห้เฉพาะผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ได้แจ้งความ
จ านงทีจ่ะใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ และไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งครบถว้นตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว ้และบรษิทัฯ ไม่สามารถ
จดัใหม้หีุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธไิดอ้ย่างครบถว้น 

2.4.2 การค านวณค่าเสยีหาย  
ค่าเสยีหายทีบ่รษิทัฯ จะชดใชใ้หแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธขิา้งตน้ สามารถค านวณไดด้งันี้ 
 

ค่าเสยีหายต่อใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย = B X [MP – EP] 
 

โดยที ่ 
 B  คอื จ านวนหุน้สามญัทีไ่ม่สามารถจดัใหม้ ีและ/หรอื เพิม่ขึน้ตามอตัราการใช้

สทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ ต่อ 1 หน่วย 
 MP  คอื ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ซึง่ค านวณจากมลูค่าการซือ้

ขายหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทัฯ หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
ที่มกีารซื้อขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในระยะเวลา 7 วนัท าการ 
(วันที่เปิดท าการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวัน
ก าหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ 

 EP   คอื ราคาการใช้สิทธิ หรือ ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่
เปลีย่นแปลงแลว้ตามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิในกรณีทีม่กีารปรบัราคาการ
ใชส้ทิธ ิ
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อน่ึง ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีม่ใิช่สญัชาตไิทยไดแ้จง้ความจ านงทีจ่ะใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญั แต่ไม่
สามารถจองซือ้ได ้หรอืไดไ้ม่ครบตามทีไ่ดแ้จง้ความจ านงไว ้เน่ืองจากการขอใชส้ทิธนิัน้จะท าใหอ้ตัราสว่นการ
ถอืหุน้ของบุคคลทีม่ใิช่สญัชาตไิทยในขณะนัน้เกนิกว่าจ านวนที่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในกรณีเช่นน้ี 
บรษิทัฯ จะไม่ชดใชค้่าเสยีหายหรอืด าเนินการอื่นใดใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีม่ใิช่สญัชาตไิทย  และผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีม่ใิช่สญัชาตไิทยไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายหรอืเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัฯ ชดใชใ้ดๆ ทัง้สิน้  

2.4.3 วธิกีารการชดใชค้่าเสยีหาย  
บรษิทัฯ จะช าระใหเ้ป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะและจะจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ที่ระบุไว้ใน
แบบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ภายใน 30 วนันับจากวนัก าหนดการใชส้ทิธิ
ในแต่ละครัง้ อย่างไรกด็ ีไม่ว่ากรณีใดๆ หากไดม้กีารส่งมอบเชค็ โดยไดส้่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่
ที่ระบุไว้ในแบบแจ้งความจ านงการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธไิด้รบัเงนิชดใช้ค่าเสยีหายแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธไิม่มสีทิธเิรยีกร้อง
ดอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายอื่นใด อกีต่อไป 
 

2.5 สถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่ำงวนัท่ีผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิ 
สถานภาพของใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่ยู่ระหว่างวนัที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธไิด้แสดงความจ านงการใชส้ทิธ ิ

และวนัก่อนวนัทีก่ระทรวงพาณิชยจ์ะรบัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้ อนัเนื่องมาจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิ
จะมสีถานภาพและสทิธเิช่นเดยีวกบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ไดแ้สดงความจ านงใชส้ทิธ ิและสถานภาพจะสิน้สดุลงใน
วนัทีก่ระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้อนัเนื่องมาจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิา้งตน้แลว้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มกีารปรบัราคาใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธใินช่วงทีบ่รษิทัฯ ยงัไม่ไดน้ าหุน้สามญัที่
เกดิขึน้จากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดท้ าการ
ใช้สทิธแิล้วจะได้รบัการปรบัสทิธยิอ้นหลงั โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพิม่เติมให้แก่ผู้ถอืใบส าคญั
แสดงสทิธโิดยเรว็ทีส่ดุตามจ านวนทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิมควรจะไดร้บัหากราคาทีไ่ดป้รบัใหม่นัน้มผีลบงัคบัใช ้โดย
หุน้สามญัสว่นเพิม่อาจไดร้บัชา้กว่าหุน้สามญัทีไ่ดร้บัก่อนหน้านี้แลว้ แต่ไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนัทีม่กีารปรบัสทิธ ิ

 
2.6 สิทธิของหุ้นสำมญัใหม่ท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

สทิธขิองหุน้สามญัใหม่ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิจะมสีทิธแิละสภาพเหมอืนหุน้สามญัเดมิ
ของบรษิทัฯ ทีอ่อกไปก่อนหน้านี้แลว้ รวมทัง้สทิธใินการรบัเงนิปันผลหรอืประโยชน์อื่นใดทีบ่รษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ 
นับแต่วนัทีก่ระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้และนายทะเบยีนหุน้สามญัของบรษิทัฯ ไดจ้ดแจง้ชื่อผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นผูถ้อืหุน้ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ หากบรษิทัฯ ไดป้ระกาศวนัก าหนดใหส้ทิธใินเงนิ
ปันผล หรอืผลประโยชน์อื่นใดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนวนัทีก่ระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้และนายทะเบยีน
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้จดแจ้งชื่อผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวจะไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลหรอืผลประโยชน์อื่นนัน้ 

 
2.7 มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมติักำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิและหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรบั

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 ได้มมีติอนุมตัิให้บรษิัทฯ ออกใบส าคญั

แสดงสทิธจิ านวนไม่เกนิ 30,387,188 หน่วย ให้แก่ผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ โดยก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุน้ทีม่สีทิธไิด้รบัการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใินวนัที ่7 พฤษภาคม 2561 โดยไม่คดิมูลค่า ในอตัราส่วน 15 หุ้นสามญัเดมิ ต่อ ใบส าคญั
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แสดงสทิธ ิ1 หน่วย (ในกรณีทีม่เีศษใหปั้ดเศษทิง้) และจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญั
แสดงสทิธ ิจ านวนไม่เกนิ 30,387,188 หุน้ 

 
2.8 ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี้  เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 45 วนันบัจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

 
2.9 กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นท่ีจดัสรรไว้คงเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีที่มหีุ้นสามญัเหลอืจากการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย บรษิัทฯ จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุน้เพื่อพจิารณา
ต่อไป 

 
2.10 กำรด ำเนินกำรกรณีท่ีกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ครบ 

ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่มไิด้มกีารใช้สทิธใินระหว่างช่วงอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืในกรณีที่มใีบส าคญั
แสดงสทิธเิหลอืจากการจดัสรรในครัง้นี้ ใหย้กเลกิใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวทัง้หมด 

 
2.11 รำยละเอียดเก่ียวกบัหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
2.11.1 ลกัษณะส าคญัของหุน้ 

จ านวนหุน้สามญัทีเ่พื่อรองรบัการใชส้ทิธ ิ : ไม่เกิน 30,387,188 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6.67 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
จ านวน 455,807,823 หุน้ ณ วนัที ่13 มนีาคม 2561 

มลูค่าทีต่ราไว ้ : หุน้ละ 1.00 บาท 
ราคาการใชส้ทิธ ิ : 10.00 บาทต่อหุน้ 
 

2.11.2 หุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
บรษิัทฯ จะด าเนินการขออนุญาตน าหุน้สามญัที่เกดิจากการใช้สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธิ เขา้จดทะเบยีน
เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ภายใน 30 วนันับแต่วนัก าหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ ทัง้นี้
เพื่อให้หุ้นสามญัดังกล่าวสามารถท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของ  
บรษิทัฯ 
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3. ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
3.1 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิเวน้แต่การโอนเกดิขึน้ในช่วงปิดสมุดทะเบยีน 21 วนัก่อน

วนัก าหนดการใช้สทิธคิรัง้สุดท้าย และตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะท าการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) 
ล่วงหน้า 2 วนัท าการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิจนถงึวนั
ก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 

3.2 บรษิทัฯ มสีทิธปิฏเิสธการโอนหุน้หรอืการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้สามญั หากการโอนหรอืการ
แปลงสภาพดงักล่าวท าใหอ้ตัราส่วนการถอืครองหุน้ของผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทยของบรษิทัฯ ต ่ากว่าอตัราส่วนที่
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดไวว้่า "หุน้ของบรษิทัโอนไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุน้นัน้จะท าใหม้คีน
ต่างดา้วถอืหุน้อยู่ในบรษิทัเกนิกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด” โดยบรษิทัฯ จะไม่ชดใช้
ค่าเสยีหายใดๆ 

3.3 หากขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าวขา้งต้น มผีลท าใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีม่ใิช่สญัชาตไิทยทีไ่ดด้ าเนินการใช้
สทิธติามวธิทีีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.2 ไม่สามารถใชส้ทิธไิดต้ามจ านวนทีร่ะบุในแบบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะอนุญาตใหด้ าเนินการใชส้ทิธเิพยีงสว่นทีไ่ม่ขดัต่อขอ้จ ากดัขา้งตน้ภายใต้
หลกัการผู้แสดงความจ านงก่อนจะสามารถใช้สทิธไิด้ก่อน (First Come, First Served) โดยบริษัทฯ จะคืน
ใบส าคญัแสดงสทิธแิละเงนิทีเ่หลอื ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้น
แบบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ภายใน 14 วนันับจากวนัก าหนดการใชส้ทิธิ
แต่ละครัง้ ซึง่บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดกต็าม  

3.4 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีม่ใิช่สญัชาตไิทยจะไม่ไดร้บัการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบรษิทัฯ ในกรณีทีไ่ม่
สามารถด าเนินการใชส้ทิธไิด ้เน่ืองจากการขอใชส้ทิธนิัน้จะท าใหอ้ตัราสว่นการถอืหุน้ของบุคคลทีม่ใิช่สญัชาติ
ไทยในขณะนัน้เกนิกว่าจ านวนทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ใบส าคญัแสดงสทิธยิงัมผีลใชต่้อไปจนถงึวนั
ก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย ทัง้นี้ หากในวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่ป็น
บุคคลทีม่ใิช่สญัชาตไิทยไม่สามารถใชส้ทิธเิน่ืองจากการขอใชส้ทิธนิัน้จะท าใหอ้ตัราสว่นการถอืหุน้ของบุคคลที่
มิใช่สญัชาติไทยในขณะนัน้เกนิกว่าจ านวนที่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสทิธิ
ดงักล่าวหมดอายุลงโดยผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่เป็นบุคคลที่มใิช่สญัชาติไทยดงักล่าวไม่มสีทิธเิรียกร้อง
ค่าเสยีหายหรอืค่าชดเชยใดจากบรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะไม่ชดใชค้่าเสยีหายหรอืด าเนินการอื่นใด ใหแ้ก่ผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธจิากการดงักล่าวทัง้สิน้ 

 
4. ท่ีมำของกำรก ำหนดรำคำหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย 

ไม่มกีารก าหนดราคาใบส าคญัแสดงสทิธ ิเน่ืองจากเป็นการออกโดยไม่คดิมลูค่า 
 
5. กำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

การเรยีก และ/หรอื การประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิใหเ้ป็นไปตามวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
5.1 บรษิทัฯ จะเรยีกประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิหากมเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจกระทบต่อผูส้่วนไดเ้สยีของผูถ้อื

ใบส าคญัแสดงสทิธอิย่างมนียัส าคญั หรอืต่อความสามารถของบรษิทัฯ ในการปฏบิตัติามหน้าทีต่ามขอ้ก าหนด
สทิธ ิ
ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นผูร้อ้งขอใหจ้ดัประชุม จะต้องมผีูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ช้สทิธิ
ซึง่ถอืใบส าคญัแสดงสทิธริวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธเิป็นผู้
ร้องขอ โดยท าเป็นหนังสอืที่ระบุเหตุผลอย่างชดัเจนในการขอให้มกีารประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธ ิและ
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บรษิทัฯ จะต้องจดัประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธภิายในระยะเวลา 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัหนังสอืรอ้งขอให้
จดัประชุม 
 ในการเรยีกประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิไม่ว่าจะเป็นการเรยีกประชุมโดยบรษิทัฯ หรอืผูถ้อืใบส าคญัแสดง
สทิธิ ให้บริษัทฯ จดัท าหนังสอืนัดประชุมโดยระบุ สถานที่ วนั เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะ
พจิารณาในที่ประชุม และจดัส่งใหผู้้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิด้ใชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแล้วบางส่วนแต่ละ
ราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิและแจ้งผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ระบบ SET Portal) เพื่อก าหนดสทิธใินการเขา้ร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ 7 
วนัก่อนการประชุมในแต่ละครัง้  

5.2 ในการประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางสว่นซึง่มี
สทิธเิขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนกไ็ด ้
โดยผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวจะต้องจดัท าหนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่บรษิัทฯ ก าหนดและให้ยื่น
หนงัสอืมอบฉนัทะต่อประธานทีป่ระชุมหรอืผูท้ีป่ระธานทีป่ระชุมมอบหมายก่อนเริม่ประชุม 
ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิีม่สีทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธ ิหมายถงึ ผู้ถือใบส าคญัแสดง
สทิธทิี่ยงัไม่ได้ใชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแล้วบางส่วนของบรษิทัฯ ในขณะนัน้ โดยไม่รวมถงึผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สทิธคินใดทีม่สี่วนไดเ้สยีในขอ้พจิารณาอนัใดซึง่ทีป่ระชุมจะพจิารณาและลงมต ิหา้มมใิหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดง
สทิธคินนัน้ออกเสยีงลงคะแนนในขอ้พจิารณาขอ้นัน้ 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเรื่องทีท่ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ

5.3 ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธมิคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิีถ่อื
อยู่ โดยใบส าคญัแสดงสทิธหินึ่งหน่วยมหีนึ่งเสยีง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
นอกจากสทิธทิีต่นมใีนฐานะเป็นผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 

5.4 ในการประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จดัขึน้โดยบรษิัทฯ ให้ประธานกรรมการบรษิัทฯ หรอืบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากประธานกรรมการบรษิทัฯ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิในกรณีทีผู่้
ถอืใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นผูจ้ดัประชุม ประธานในทีป่ระชุมอาจจะมาจากบุคคลทีถ่อืใบส าคญัแสดงสทิธลิงมติ
เห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมาย โดยทีท่ ัง้สองกรณีประธานทีป่ระชุมไม่มสีทิธอิอกเสยีงชีข้าด 

5.5 องคป์ระชุมในการประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธิ
หรอืใช้สทิธไิปแล้วบางส่วน และ/หรอื ผู้รบัมอบฉันทะรวมกนัไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ยงัมไิด้ใชส้ทิธ ิจงึจะครบเป็นองค์ประชุม ใน
กรณีทีไ่ม่ครบเป็นองคป์ระชุม ใหถ้อืว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้
เป็นการเรยีกโดยมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกนิ
กว่า 14 วนั นับจากวนัก าหนดประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้แรก และให้บรษิัทฯ ด าเนินการจดัส่ง
หนังสอืเชญิประชุมไปยงัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิุกรายและตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามรายละเอยีดและวธิกีารที่
ระบุไวข้า้งต้น โดยเรื่องทีจ่ะพจิารณาและลงมตใินทีป่ระชุมครัง้ใหม่จะตอ้งเป็นเรื่องเดมิทีอ่าจพจิารณาไดโ้ดย
ชอบในการประชุมครัง้ก่อนเท่านัน้ ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม กล่าวคอื มผีูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธมิาประชุมเท่าใดถอืว่าเป็นองคป์ระชุม ทัง้นี้ ส าหรบัในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นผู้
รอ้งขอใหเ้รยีกประชุม จะไม่มกีารเรยีกประชุมใหม่ 

5.6 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาท ียงัมผีู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้ร่วม
ประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมใหถ้อืว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป 
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5.7 มตทิีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะตอ้งประกอบดว้ย คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนใบส าคญั
แสดงสทิธทิัง้หมดของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

5.8 มตใิดๆ ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดล้งมตไิปแลว้นัน้ ใหถ้อืว่ามผีลผูกพนัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทุกราย ไม่ว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้จะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรอืไม่กต็าม 

5.9 ภายหลงัจากบรษิทัฯ ได้ด าเนินการจดัประชุมผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิัทฯ จะแจ้งมตขิองที่ประชุมผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธใิหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิราบผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ระบบ SET 
Portal) โดยเรว็ 

5.10 บรษิทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธภิายในระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั นบัจากวนัประชมุ
ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธโิดยให้ประธานที่ประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นัน้ๆ เป็นผู้ลงนามรบัรอง
รายงานการประชุม และจดัเกบ็รายงานการประชุมไวท้ีส่ านักงานใหญ่ของบรษิทัฯ ทัง้นี้ รายงานการประชุม
ดงักล่าวซึ่งลงนามโดยประธานที่ประชุมในแต่ละครัง้ใหถ้อืว่าถูกต้อง และผูกพนัผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธทิุก
รายไม่ว่าจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรอืไม่กต็าม และในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธริอ้งขอ บรษิทัฯ จะจดัสง่
รายงานการประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธริายทีร่อ้งขอ โดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวจะตอ้งเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการจดัสง่รายงานการประชุมนัน้ 

5.11 ในการประชุมผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิัทฯ หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากบรษิทัฯ และที่ปรกึษากฎหมาย
ของบรษิทัฯ มสีทิธทิี่จะเขา้ร่วมประชุมผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อแสดงความคดิเหน็หรอืใหค้ าอธบิายในที่
ประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

5.12 บรษิทัฯ จะเป็นผูช้ าระค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการจดัประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้หมด 
 

6. กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก ำหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
6.1 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือไม่ท ำให้สิทธิของผู้ถือใบส ำคญั

แสดงสิทธิด้อยลง 
 การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดสทิธใินเรื่องทีเ่หน็ไดว้่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธโิดยชดัแจง้ 
หรอืในสว่นซึง่ไม่ท าใหส้ทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธดิอ้ย หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัหิรอืหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง หรอืกรณีการ
ปรบัสทิธติามที่ระบุไว้ในขอ้ 2.3 ให้มผีลใช้บงัคบัโดยไม่ต้องได้รบัความยนิยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบส าคญั
แสดงสทิธ ิโดยใหเ้ป็นไปตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 
 

6.2 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีเป็นสำระส ำคญั 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดสทิธนิอกเหนือจากกรณีตามขอ้ 6.1 ต้องไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัฯ และที่
ประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 

6.3 เง่ือนไขในกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก ำหนดสิทธิ 
การแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดสทิธไิม่ว่ากรณีใดๆ จะตอ้งไม่เป็นการขยายอายุใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืการ
เปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธหิรอือตัราการใชส้ทิธ ิยกเวน้การปรบัสทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธทิีร่ะบุไว้ใน
ขอ้ 2.3 และต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงขอ้ก าหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ.34/2551 หรอืกฎเกณฑใ์ดๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืตลาด
หลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้ทีจ่ะมเีพิม่เตมิภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้แลว้ 
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6.4 กระบวนกำรหรอืขัน้ตอนในกำรจะด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก ำหนดสิทธิ 
(1) บรษิทัฯ มสีทิธเิรยีกประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อขอมตใิดๆ โดยจดัประชุมตามวธิกีารทีก่ าหนดไว้

ในขอ้ก าหนดสทิธ ิซึง่มตทิีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธนิี้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
กึง่หนึ่งของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้หมดของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง โดยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธอิอกเสยีง 1 เสยีง ทัง้นี้ ประธาน
กรรมการบรษิทัฯ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นประธานในทีป่ระชุม ซึง่
มตโิดยชอบของทีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่รยีกประชุมและด าเนินการประชุม ใหม้ผีลบงัคบัใช้
และผูกพนัผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิุกราย ไม่ว่าจะเขา้ร่วมประชุมหรือตอบรบัหนังสอืแทนการเรยีก
ประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืไม่กต็าม 

(2) ในการลงมตใิดๆ บรษิทัฯ อาจขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นหนังสอืแทนการเรยีก
ประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อลงมติใดๆ ดงักล่าว โดยต้องไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิีม่สีทิธอิอกเสยีง ทัง้นี้ มติดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้
และผูกพนัผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิุกราย ไม่ว่าจะเขา้ร่วมประชุมหรือตอบรบัหนังสอืแทนการเรยีก
ประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืไม่กต็าม  
 

6.5 กำรแจ้งข้อก ำหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลง 
บรษิัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิราบผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย์ฯ (ระบบ SET 
Portal) โดยทนัทหีลงัจากทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดสทิธ ิและจะด าเนินการจดัสง่ขอ้ก าหนด
สทิธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และนายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ภายใน 15 วนันับแต่วนัที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสทิธ ิและจะด าเนินการจดัส่งขอ้ก าหนดสทิธทิี่
แกไ้ขเปลีย่นแปลงใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิมื่อไดร้บัการรอ้งขอภายใน 15 วนันบัจากวนัทีม่กีารรอ้งขอ  
 

7. วิธีกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
บริษัทฯ จะด าเนินการแต่งตัง้ให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียน

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิและบรษิัทฯ จะด าเนินการส่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธใิห้แก่ผูถ้ือหุน้เดมิที่มสีทิธไิด้รบัการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
7.1 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมไม่มีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรพัยก์บับริษทัหลกัทรพัยห์รอืศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธจิะท าการส่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธติามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรให้แก่ผู้ที่
ไดร้บัการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั ตามชื่อและทีอ่ยู่ทีร่ะบุในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใินวนัที ่7 พฤษภาคม 2561 โดยเรว็ 
ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รบัการจดัสรรจะไม่สามารถขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ด้รบัจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้
จนกว่าจะไดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธิ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนุญาตใหใ้บส าคญัแสดงสทิธทิ าการซือ้ขายไดใ้น
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่ผูถ้อืหุน้อาจไดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธภิายหลงัจากใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัฯ ไดร้บั
อนุญาตใหเ้ขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
7.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมมีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรพัยก์บับริษทัหลกัทรพัยห์รอืศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธจิะด าเนินการน าใบส าคญัแสดงสทิธฝิากไวก้บั “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และจะบนัทกึยอดบญัชจี านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีบ่รษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ฝาก






