
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและ 
ผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ 

บริษัท บวิเดอสมำร์ท จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1  
(BSM-W1) 
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ 
บริษัท บวิเดอสมำร์ท จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “BSM-W1”) 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บวิเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ 
“BSM-W1”) ออกโดยบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “BSM” หรือ “ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ตามมติท่ี
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ จะได้รับสิทธิตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องผูกพนัตามข้อก าหนดสิทธิทกุประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจ
ข้อก าหนดต่างๆ ในข้อก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทัง้เห็นชอบกบัการแต่งตัง้นายทะเบียน และข้อก าหนดต่างๆ ในสญัญา
การแต่งตัง้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญับริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ทัง้นีผู้้ออกใบส าคญัแสดง
สิทธิจะจดัให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิ และส าเนาของสญัญาการแต่งตัง้นายทะเบียนไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของผู้
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและส านักงานของนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบ
ส าเนาข้อก าหนดสิทธิได้ในวนัและเวลาท าการของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 905/7 ถนนพระราม 3 
ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศพัท์ (02) 683-4900 โทรสาร (02) 683-4949 
 
1. ค ำจ ำกัดควำม 

ค าและข้อความตา่งๆ ท่ีใช้อยู่ในข้อก าหนดสิทธิให้มีความหมายดงัต่อไปนี ้
ข้อก าหนดสิทธิ : ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และผู้ ถือใบส าคญั

แสดงสิทธิส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท บิวเดอสมาร์ท 
จ ากดั (มหาชน) (“BSM-W1”) 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ครัง้
ท่ี 1 ชนิดระบชุื่อผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั
เดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 

ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 1 ท่ีออกให้โดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือบุคคลอ่ืนใด ท่ี
คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)
และให้รวมถึงผู้ ถือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท บิวเดอ
สมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท หรือ BSM หรือ ผู้ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ บคุคล หรือนิติบคุคลอ่ืนท่ี
ด าเนินกิจการรับฝากหลกัทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึง่เข้ารับท าหน้าท่ีแทน 

หุ้นรองรับ : หุ้นสามญัออกใหม่ของ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) จ านวน 75,000,000 
หุ้ น (เจ็ดสิบห้าล้านหุ้ น) ท่ีจัดไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
รวมทัง้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีการปรับสิทธิภายใต้ข้อก าหนดสิทธิ 
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วนัท าการ : วนัท่ีธนาคารพาณิชย์โดยทัว่ไปเปิดท าการในกรุงเทพฯ ซึง่มิใช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ 
ประกาศ ทจ.34/2551  : ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการ

อนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือ
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ส านกังาน ก.ล.ต. : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือ ต.ล.ท.  : ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

: สมดุทะเบียน หรือแหล่งข้อมลูทางทะเบียนซึ่งบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญั
แสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ เช่น ชื่อและท่ีอยู่ของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
การโอน การจ าน า การอายัด การออกใบส าคัญแสดงสิทธิใหม่ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ : สิทธิทัง้ปวงในใบส าคัญแสดงสิทธิอันรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น
สามญัออกใหม่ของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชมุ และสิทธิในการลงคะแนนเสียง
ในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ในการได้รับค่าเสียหายในกรณีท่ีหุ้นรองรับไม่
เพียงพอ 

หุ้น : หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
ระบบ SETSMART/ELCID : ระบบบริการข้อมลูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   
2. ลักษณะส ำคัญของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

2.1 รายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “BSM-W1”) 
ชนิด : ระบชุื่อผู้ ถือ และเปลี่ยนมือได้ 
จ านวนที่ออกและเสนอขาย : 75,000,000 หน่วย (ห้าสิบล้านหน่วย) 
จ านวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

: 75,000,000 หุ้น (เจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิด
เป็นอัตราส่วนต่อจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ร้อยละ 
50.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ลกัษณะการเสนอขาย : จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสดัส่วน 
(Right Offering) ในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม : 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมี
เศษให้ปัดทิง้ โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ (Record date) วนัท่ี 27 ธันวาคม 2555 และรวบรวมรายช่ือตาม  
ม.225 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 4 มกราคม 2556 
วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย : วนัท าการสดุท้ายของเดือนธนัวาคม 2558 (วนัหมดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 
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คือ วนัท่ี 3 มกราคม 2559) 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3  ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลง

ในภายหลงัตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 
ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงใน

ภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
วนัใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ เร่ิมใช้สิทธิเม่ือครบก าหนด 1 ปี นบัจากวนัออก

ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ทกุวนัท าการ
สดุท้ายของทกุๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถนุายน เดือนกนัยายน และ
เดือนธันวาคม) หากวนัท าการสุดท้ายของไตรมาสเป็นวนัหยุดท าการให้
เลื่อนเป็นวนัก่อนหน้า โดยท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุ
รวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ ดงันี ้
 

ครัง้ท่ี 1: 31 มีนาคม 2557 ครัง้ท่ี 5: 31 มีนาคม 2558 
ครัง้ท่ี 2: 30 มิถนุายน 2557 ครัง้ท่ี 6: 30 มิถนุายน 2558 
ครัง้ท่ี 3: 30 กนัยายน 2557 ครัง้ท่ี 7: 30 กนัยายน 2558 
ครัง้ท่ี 4: 30 ธนัวาคม 2557 ครัง้ท่ี 8: 30 ธนัวาคม 2558 
  

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นจะขึน้อยู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีการใช้สิทธิ ในกรณี
ท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีออกให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม  (BSM-W1) และให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (BSM-ESOP1) ในครัง้นี ้มี
การใช้สิทธิทัง้จ านวน (Fully dilution effect) จะมีผลกระทบแบง่เป็น 

ผลกระทบ ร้อยละ 
ผลกระทบตอ่สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม  
(Control Dilution) 

34.21 

ผลกระทบตอ่สว่นแบ่งก าไร 
(EPS Dilution) 

34.21 

ผลระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น 
(Price Dilution) 

18.07 
 

 
2.2 วิธีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น 

2.2.1 วนัก าหนดการใช้สิทธิ 
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ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ เร่ิมใช้สิทธิเม่ือครบก าหนด 1 ปี นบัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ทกุวนัท าการสดุท้ายของทกุๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถนุายน เดือน
กนัยายน และเดอืนธนัวาคม) หากวนัท าการสดุท้ายของไตรมาสเป็นวนัหยดุท าการให้เลื่อนเป็นวนัก่อนหน้า 
โดยท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายรุวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ ดงันี ้
ครัง้ท่ี 1: 31 มีนาคม 2557 ครัง้ท่ี 5: 31 มีนาคม 2558 
ครัง้ท่ี 2: 30 มิถนุายน 2557 ครัง้ท่ี 6: 30 มิถนุายน 2558 
ครัง้ท่ี 3: 30 กนัยายน 2557 ครัง้ท่ี 7: 30 กนัยายน 2558 
ครัง้ท่ี 4: 30 ธนัวาคม 2557 ครัง้ท่ี 8: 30 ธนัวาคม 2558 

 
2.2.2 การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทแต่ละครัง้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ
ทัง้หมดหรือบางส่วนได้ 

 
2.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
            - การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิการซือ้หุ้นสามญัในแตล่ะครัง้ (ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย) 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทกุวนัท าการของ
บริษัท ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ”) ในกรณีท่ีวันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของบริษัท ให้เลื่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าว เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักล่าว 

            - การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิการซือ้หุ้นสามญัครัง้สดุท้าย 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทกุวนัท าการของ
บริษัท ภายในระยะเวลา 15 วนัท าการก่อนวนัครบก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย”) ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัหยุดท าการ
ของบริษัท ให้เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายดังกล่าว เป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายดงักล่าว 

การแจ้งข่าวเก่ียวกบัการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดงักลา่วอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิในแตล่ะครัง้ ในระบบ SET SMART / ELCID ส าหรับการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะสง่จดหมาย
ลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายชื่อท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้าย ภายใน 21 วนัก่อนวนัครบก าหนดการใช้
สิทธิครัง้สดุท้าย  นอกจากนี ้บริษัทจะปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนัท าการก่อน
วนัครบก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จะท าการขึน้เคร่ืองหมาย
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ห้ามการซือ้ขาย (SP) ล่วงหน้า 3 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้
สดุท้าย 

2.2.4 นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) 
62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ชัน้ 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ 0-2229-2800   โทรสาร 0-2359-1259   
Website:  www.tsd.co.th 

นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิ ซึง่ในสมดุทะเบยีนจะต้องประกอบด้วย ช่ือและนามสกลุจริง สญัชาติ และที่อยู่ของผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิ และรายละเอียดอืน่ๆ ท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะก าหนด ในกรณีท่ี
ข้อมลูไม่ตรงกนั จะถือวา่ข้อมลูที่ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

นายทะเบียนมีหน้าท่ีจะต้องออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีฝาก
ไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และจะต้องลงช่ือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแทนใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ และนายทะเบียนจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพ่ือใช้
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดให้แก่ศนูย์รับฝาก 

นายทะเบียนมีหน้าท่ีตามสญัญาการแตง่ตัง้นายทะเบยีนท่ีจะต้องจดัท าและเก็บรักษาสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไว้จนกวา่ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นรองรับของ
บริษัทหรือจนกวา่ครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียด
ในการลงบนัทกึสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และนายทะเบยีนจะท าการเปลีย่นแปลงหรือแก้ไข
ข้อผิดพลาดดงักลา่วตอ่ไป 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจะสง่จดหมายลงทะเบียน
แจ้งให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั นบัแต่วนัท่ี
เปลี่ยนแปลงนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยแจ้งผ่านระบบ SET SMART / ELCID และแจ้งให้
ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั เชน่กนั รวมทัง้บริษัทจะด าเนินการจัดส่งการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้กบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

2.2.5 สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51  
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
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กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ (02) 683-4900 โทรสาร (02) 683-4949 
Website: www.buildersmart.com 

2.2.6 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัได้ท่ีบริษัท ในระหวา่งระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
2.2.6.1 ในกรณีท่ีเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอ เพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือ
เพ่ือให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยย่ืนตอ่บริษัทหลกัทรัพย์
ท่ีท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว จะ
ด าเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิ น าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญักบับริษัท เพ่ือด าเนินการใช้สิทธิ
ตามท่ีระบไุว้ข้างต้น 

2.2.6.2 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้อง
ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ โดยด าเนินการและสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
ให้แก่บริษัทตามสถานท่ีข้างต้น 
(ก) ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกข้อความถกูต้อง ชดัเจน และครบถ้วน

ทกุรายการ 
(ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ซึง่ผู้

ถือใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจ านวนท่ีระบอุยู่ในใบแจ้งความ
จ านงการใช้สิทธิ และหนงัสือมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนมารับใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ ส าหรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) 

(ค) ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิ ตามท่ีระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 
โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัจะต้องช าระเป็น เงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จา่ยเงินธนาคาร ท่ี
สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีในการใช้สิทธิ
แต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จา่ย “บริษัท บวิเดอสมำร์ท จ ำกัด (มหำชน) เพื่อจอง
ซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน” (‘‘BuilderSmart Public Company Limited for Share 
Subscription’’) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หมำยเลขบัญชี 789-2-26915-1 ธนำคำร
กสกิรไทย สำขำส ำนักสลีม ทัง้นี ้ การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือ
บริษัทได้เรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วได้แล้วเท่านัน้ หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆ ท่ี
มิได้เกิดจากบริษัทให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้
ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ในครัง้ต่อไป เว้นแตเ่ป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครัง้สดุท้าย ให้ถือวา่หมดสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกตอ่ไป ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทน
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ใบส าคญัแสดงสิทธิจะเป็นผู้ รับภาระคา่อากรแสตมป์ท่ีเกิดขึน้ อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้นสามญั 

(ง) หลกัฐานประกอบการจองซือ้ 
1. บคุคลสญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
2. บคุคลตา่งด้าว : ส าเนาหนงัสือเดินทางพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
3. นิติบคุคลในประเทศ : ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง

โดยกรรมการผู้ มีอ านาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนงัสือ
รับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอ านาจ
ลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

4. นิติบคุคลตา่งประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบยีนรับรองโดย Notary 
Public พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง และเอกสาร
หลกัฐานของผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1. หรือ 2. 
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.2.6.3 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
จะต้องเป็นจ านวนเตม็เท่านัน้ โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแต่การปรับสิทธิตาม 3.3 

2.2.6.4 จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกเม่ือมีการใช้สิทธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซึง่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิได้ช าระตามท่ีกล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการ
ใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็นจ านวนเตม็ไม่เกินจ านวนหน่วย
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ คณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมีการปรับ
ราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิแล้ว ท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดงักลา่ว 
บริษัทจะไม่น าเศษดงักลา่วมาคิดค านวณและจะช าระเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิดงักลา่วคืนให้แก่
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 
วนั นบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้โดยไม่มีดอกเบีย้ 

2.2.6.5 หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  หรือจ านวนเงินท่ี
บริษัท ได้รับช าระไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุไว้ในใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ 
หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความท่ีผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
กรอกลงในใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญนัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ต้องท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลา
การแจ้งความจ านงใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิ ไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินท่ีได้รับ และ 



 

เอกสารหน้าที่ 8 จาก 26 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีก าหนดการใช้
สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ให้ไม่วา่กรณีใดๆ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิ
ไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิท่ีท่ีจะด าเนินการประการใดประการหนึง่ต่อไปนี ้ ตามท่ีผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความจ านง 

(ก) ถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธินัน้สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใช้ หรือ 
(ข) ถือวา่จ านวนหุ้นสามญัท่ีจองซือ้มีจ านวนเท่ากบัจ านวนที่จะได้รับตามจ านวนเงินในการใช้

สิทธิ ซึง่บริษัทได้รับช าระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนัน้ หรือ 
(ค) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนท่ี

ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้ หาก
บริษัทไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจ านวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือ
วา่การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ 

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริษัทจะส่งเงินท่ีได้รับไว้และใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่บริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าว คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัถดั
จากวนัก าหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ 

ในกรณีตาม (ข) บริษัทจะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิส่วนท่ีเหลือในกรณีท่ีบริษัทถือวา่มีการใช้สิทธิเพยีงบางส่วนคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัถดั
จากวนัก าหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีการใช้สิทธิดงักลา่ว ยงัมีผลใช้ตอ่ไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย 

2.2.6.6 เม่ือมีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั กลา่วคือ ได้สง่มอบทัง้
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 
และช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะไมส่ามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก
บริษัท 

2.2.6.7 เม่ือพ้นก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดง
สิทธิ ยงัมิได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิท่ีก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบส าคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเม่ือพ้นก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย 
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2.2.6.8 ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิให้กบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ได้ภายในระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัถดัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้
นัน้ๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 
ตอ่ปี โดยค านวณจากเงินส่วนท่ีไม่ได้รับการใช้สิทธินบัตัง้แต่วนัท่ีพ้นก าหนดเวลา 14 วนัดงักล่าว 
จนถึงวนัท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับคืนเงินสว่นท่ีไม่ได้ใช้สิทธิ 

อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้ท าการสง่เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงิน
ธนาคาร ซึง่ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะชื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่
ท่ีระบใุนใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้วโดยชอบ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่มี
สิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสียหายใดๆ อีกตอ่ไป 

2.2.6.9 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ใช้สิทธิซือ้หุ้นรองรับไม่เตม็จ านวนที่ตนมีสิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ บริษัทจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่ที่ระบจุ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
ยงัไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัแต่วนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้น
ในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะไม่มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใดๆ อกี 

2.2.6.10 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็น
จ านวนมากกว่าจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะสง่ใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจ านวน
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว หากใบส าคญัแสดงสิทธิ
นัน้อยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สิทธินัน้ๆ และจะ
ท าการยกเลกิใบส าคญัแสดงสิทธิใบเก่า 

2.2.6.11 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วของบริษัท ตอ่กระทรวงพาณิชย์ตามจ านวน
หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีบริษัทได้รับช าระ
คา่หุ้นตามจ านวนท่ีมีการใช้สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธินัน้ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจ านวน
หุ้นสามญัท่ีค านวณได้จากการใช้สิทธิในครัง้นัน้ 

2.2.6.12 ในกรณีหุ้นสามญัท่ีส ารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิท่ีไม่เพียงพอ บริษัทจะด าเนินการชดใช้
คา่เสยีหายท่ีเกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะ
ไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้วา่จะมีหุ้นสามญั
เพียงพอก็ตาม ในกรณีเช่น ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตา่งด้าวที่ไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถกูจ ากดั
สิทธิ ตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 

2.2.6.13 (ก) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยตามข้อบงัคบับริษัท จะสามารถใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เพ่ือซือ้หุ้นรองรับของบริษัทไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นได้ภายใต้เง่ือนไข
วา่ เม่ือได้ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ แล้วต้องไม่ท าให้การถือหุ้นของ
บริษัทโดยบคุคลท่ีมิใชส่ญัชาติไทยทัง้หมดขดัต่อข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องใน
เร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลที่มิใชส่ญัชาติไทย ซึง่ ณ วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ท่ีร้อยละ 
49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
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(ข) อย่างไรก็ดี หากข้อจ ากดัการถือหุ้นของบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยตาม (ก) ข้างต้นมีผลท าให้ผู้
ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการดังกล่าวมา
ครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้เต็มจ านวนท่ีระบใุนหนงัสือแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ บริษัท
จะอนญุาตให้ด าเนินการใช้สิทธิได้เพียงส่วนท่ีไม่ขดัต่อข้อจ ากดัการถือหุ้ นข้างต้นภายใต้หลกัการ
ผู้แสดงความจ านงก่อนจะสามารถใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, First Served) และบริษัทจะคืน
ใบส าคญัแสดงสิทธิและเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยดงักล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัแต่วนัใช้สิทธิใน
ครัง้นัน้ๆ 
 หากในวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย
ไม่สามารถใช้สิทธิ เน่ืองจากข้อจ ากดัเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลที่มิใช่
สญัชาติไทยให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเป็น
บคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยดงักล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหายหรือค่าชดใช้ใดๆ จากบริษัท และ
บริษัทจะไม่มีการช าระคา่เสียหายหรือคา่ชดเชยใดๆ ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจากการ
ดงักล่าวทัง้สิน้ 

2.2.6.14 การออกและส่งมอบหุ้นสามญัออกใหม่ ช่ือท่ีจะระบใุนหุ้นสามญัออกใหม่จะใช้ช่ือเดียวกนักบัชื่อ
ท่ีปรากฏอยู่ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ โดยบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ตามท่ีอยู่ท่ีได้ระบไุว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับภายใน 15 วนั นบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจตกลงกบัผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิล่วงหน้า ให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามญั ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิ เช็ค และเอกสารอื่นๆ ไว้ท่ีบริษัทเพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือตวัแทนมารับไป
ด้วยตวัเองก็ได้ โดยจะต้องด าเนินการตามท่ีบริษัทก าหนด บริษัทอาจจะออกใบหุ้นในระบบใบหุ้น 
(Script) และระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หากบริษัทจะออกหุ้นสามญัโดยระบบไร้ใบหุ้น บริษัทจะ
ด าเนินการเม่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้แจ้งให้บริษัททราบว่า ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ยอมรับ
เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ให้กบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแล้ว โดยบริษัทจะส่งใบหุ้นสามญัหรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิต้องระบชุื่อ
และบญัชีของบริษัทสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ถูกต้องในแบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ และบริษัทจะส่งมอบหุ้ นสามัญหรือใบส าคัญแสดงสิทธิผ่านบัญชีฝาก
หลกัทรัพย์ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัใช้สิทธิแตล่ะครัง้ 

2.2.7 การแก้ไขขัน้ตอนการใช้สิทธิ 
ในกรณีท่ีตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานใดท่ีเก่ียวข้องได้ออก
ประกาศ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบตัิการใดๆ ท่ีมีผลให้บริษัทต้องแก้ไขรายละเอียดขัน้ตอนในการใช้สิทธิตาม
ข้อ 2.2.6 ให้บริษัทสามารถท าการแก้ไขขัน้ตอนการใช้สิทธิให้สอดคล้องกบัประกาศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบตัิ
ดังกล่าวได้ และต้องแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ และ ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัช้า 
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3. หน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบตัิตลอดอายสุญัญาของใบส าคญัแสดงสิทธิ ดงันี ้
3.1. การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดสิทธิ 

ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุ ในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
จะปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และค าสัง่ต่างๆ ท่ีออกตามกฎหมาย และ
จะปฏิบติัตามข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของข้อก าหนดสิทธิฉบบันีโ้ดยเคร่งครัดตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.2. สิทธิของบริษัทในการเรียกให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาท่ีก าหนดตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีบริษัทออกครัง้นีไ้ม่มีข้อก าหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อน
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.3. เง่ือนไขการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
3.3.1 บริษัทต้องด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ เม่ือเกิด

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี  ้ ทัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกวา่เดิม 
(ก) เม่ือบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้ นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการ

แบ่งแยกหุ้นสามญัท่ีได้ออกแล้วของบริษัท 
(ข) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั ใน

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีค านวณได้ ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้น
สามญัของบริษัท” 

(ค) เม่ือบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป โดย
หลักทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญั เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้น
สามัญท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าว ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัท” 

(ง) เม่ือบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
(จ) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท 

ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ระหวา่งอายใุบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้
(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใดๆ อนัท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิ

และผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) 
 

ในกรณีท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั และการเปลี่ยนแปลงอตัราการ
ใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั รวมทัง้วิธีการค านวณถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวตามท่ีระบตุ่อไปนี ้ไม่ได้ท าให้
ผลตอบแทนใดๆ ท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยบริษัทจะด าเนินการปรับราคาการ
ใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิในกรณีตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้นตามสตูรและวิธีการค านวณ ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) เม่ือบริษัทเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการ
แบ่งแยกหุ้นสามญัท่ีได้ออกแล้วของบริษัท 
บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิอนัเป็นผลมาจากการรวม หรือการแบ่งแยกหุ้นสามญัท่ีออกแล้วของ
บริษัท โดยจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท 
เพ่ือให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ได้รับหุ้นตามจ านวนท่ีค านวณได้ตาม
สตูรและประเภทเช่นเดียวกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกภายหลงัจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

0Par  คือ มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Par  คือ มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลี่ยนแปลง 

 

(ข) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั ใน
ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีค านวณได้ ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้น
สามญัของบริษัท” 
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญั
จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญท่ีออกใหม่ (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) 
ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแต่กรณี 

“ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ค านวณได้จาก จ านวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทจะได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้น หกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจ านวนหุ้นสามญั
ทัง้สิน้ท่ีออกใหม่ในครัง้นัน้ 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” ได้ก าหนดไว้เท่ากบั “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุ้นของหุ้น
สามัญของบริษัท” โดยท่ี “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนักต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญของบริษัท” หมายถึง 
มูลค่าการซือ้ขายหุ้นสามัญทัง้หมดของบริษัท หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญของบริษัทท่ีท าการซือ้ขาย
ทัง้หมดในระหว่างระยะเวลา 15 วนัท าการ (วนัท่ีเปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดต่อกัน
ก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ 
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ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” เน่ืองจากหุ้นสามญัของบริษัท
ไม่มีการซือ้ขายในช่วงระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะก าหนดราคายตุิธรรมเพ่ือใช้ในการค านวณแทน 

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้ นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญท่ี
ออกใหม่ ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้กบัผู้หุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอ
ขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไป ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแต่กรณี  อนึ่ง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้น
สามญัพร้อมกนัมากกวา่ 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เง่ือนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้ใช้ราคาเสนอขายทกุ
ราคามาค านวณราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้
เง่ือนไขท่ีจะต้องซือ้ด้วยกัน ให้น าเฉพาะราคาเสนอขายท่ีต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้น
สามญัของบริษัท” มาค านวณการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้ 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

MP  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 
A  คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเตม็มลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ

หุ้น เพ่ือสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม ่
กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้ น
สามญัให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

B   คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม ่ ทัง้ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ และ/หรือ เสนอ
ขายให้แกป่ระชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั 

BX  คือ จ านวนเงินที่ได้รับภายหลงัจากการหกัคา่ใช้จา่ย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามญั
ที่ออกใหม่ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

 

(ค) เม่ือบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ
บคุคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 
หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั) โดยราคา
เฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าว ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ของหุ้นสามญัของบริษัท” 
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การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญั
จะไม่ได้รับการใช้สิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้น
สามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัแก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
แล้วแต่กรณี 

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินที่ได้รับจากการออกหลกัทรัพย์
ใดๆ ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั รวมกบัเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญั
นัน้ ถ้ามีการใช้สิทธิทัง้หมด หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธินัน้ 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” และฐานของมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ ซึง่จะเปรียบเทียบให้ใช้และมี
ความหมายเชน่เดียวกบั รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ี
ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายส าหรับ
กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัแก่ประชาชนทัว่ไป ส าหรับ
กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ดังกล่าวต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั แล้วแต่กรณี 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

MP  คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
A  คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเตม็มลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ

หุ้นเพื่อการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหมท่ี่มีสทิธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้น
สามญัได้ กรณีเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของระยะเวลาการ
เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ดๆ ท่ีมีสทิธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั
ได้ตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

B   คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม ่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ซึง่
สามารถแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัที่จะเสนอขายให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิม และ/
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หรือ เสนอขายให้แกป่ระชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั  
แล้วแตก่รณี  

BX  คือ จ านวนเงินที่บริษัท จะได้รับภายหลงัจากการหกัคา่ใช้จา่ย (ถ้ามี) จากการออก
หลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัที่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั รวมกบัเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 

 

(ง) เม่ือบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้ นสามญั
ไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

A  คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นสามญัเพื่อสิทธิการรับหุ้นปันผล 

B  คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 
 

(จ) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท 
ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ระหวา่งอายใุบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้
การค านวณอตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น ให้ค านวณโดยน าเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริง
ในรอบระยะเวลาบญัชีในแต่ละปี ดงักล่าว หารด้วยก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการด าเนินงาน
ตามงบการเงินรวมของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ
จะมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้ นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนัน้ (วันแรกท่ี ตลาด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” และฐานของมลูค่าที่ตราไว้ ซึง่จะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ และมี
ความหมายเชน่เดียวกบั รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล 

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใช้สิทธิเดมิก่อนการเปลี่ยนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

MP  คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
D  คือ เงินปันผลตอ่หุ้นที่จา่ยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
R  คือ เงินปันผลตอ่หุ้น ท่ีจะจา่ยในอตัราร้อยละ 40 โดยค านวณจากก าไรสทุธิหลงัหกั

ภาษีเงินได้ หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 
 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใดๆ อนัท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิ
และผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) 
ให้บริษัท และท่ีปรึกษาทางการเงินร่วมกันพิจารณา เพ่ือก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ 
และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ท าให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสดุ และ
ให้บริษัทแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วันนับจากวันท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ี ต้องด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดงักลา่ว 

 

3.3.2 การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกนัและ
จะค านวณการเปลี่ยนแปลงตามล าดบัเหตกุารณ์ต่างๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั "ราคาตลาดของหุ้นสามญั
ของบริษัท” ส าหรับกรณีท่ีเหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึน้พร้อมกนั ให้ค านวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามล าดบั ดงันี ้
คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละล าดบัครัง้ท่ีค านวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการ
ใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหน่ง และอตัราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหน่ง  

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” ซึง่จะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอยีด
ในข้อ (ข) ข้างต้น 

 
3.3.3 การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น 
ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิของ
การแสดงความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง ของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการ
เปลี่ยนแปลง) ค านวณออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และหากราคาการใช้สิทธิหลงัการ
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คณูกบัจ านวนหุ้นสามญั ในการแสดงความจ านงการใช้สิทธิในรอบนัน้ 
ค านวณได้เป็นเศษของบาทให้ตดัเศษของบาททิง้ 
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3.3.4 สถานภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงความจ านงใช้สิทธิ และ วันก่อนท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้ว อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ียังไม่ได้
แสดงความจ านงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระ
แล้ว อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว 

ในกรณีบริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ ในช่วงท่ีบริษัทยงัไม่ได้น าหุ้น
สามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีได้ท าการใช้สิทธิแล้วจะได้รับ
การปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะด าเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่มเติมให้แก่ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยเร็วท่ีสดุตามจ านวนท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
สมควรจะได้รับ หากราคาท่ีปรับใหม่นัน้มีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนท่ีเพิ่มเติม อาจได้รับช้ากว่าหุ้น
สามญัท่ีได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว แตไ่ม่เกิน 45 วนั นบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ 

 
3.3.5 หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับ

ผลประโยชน์อนัพงึได้เหมือนหุ้นสามญัเดิมท่ีออกและเรียกช าระเตม็มลูคา่แล้วของบริษัท ทกุประการ เม่ือ
กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแล้วของบริษัท 

 
3.3.6 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามเง่ือนไขท่ีได้ก าหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะ

ด าเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตุผลท่ีต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว ให้ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือแจ้งราคาการใช้สิทธิและ
อตัราการใช้สิทธิท่ีก าหนดขึน้มาใหม่ รวมทัง้ข้อเท็จจริงโดยย่อ ถึงสาเหตุท่ีมีการปรับสิทธิ วิธีการค านวณ
และวนัท่ีท่ีการปรับสิทธิดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยจะแจ้งภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ และ
บริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ผ่านระบบ 
SETSMART / ELCID ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบ โดยบริษัทจะไม่ท าการเวนคืนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
แต่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเดิมจะได้รับสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิทุก
ประการ บริษัทอาจท าการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับ
อตัราการใช้สิทธิก็ได้ ทัง้นี ้หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพ่ิมเติม บริษัทต้องยื่นมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุติั
ให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินัน้อย่างเพียงพอต่อ ส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัท
ได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

 
4. สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุ้นสามัญท่ีออกตามการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น
สามญัเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านีแ้ล้ว รวมทัง้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น
สามญั ทัง้นี ้นบัตัง้แต่วนัท่ีนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัท ได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแล้ว 
 



 

เอกสารหน้าที่ 18 จาก 26 

5. รำยละเอยีดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
5.1 จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 75,000,000 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้
5.2 มลูค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น เท่ากบั 0.50 บาทต่อหุ้น 
5.3 ราคาการใช้สิทธิ เท่ากบั 0.50 บาทตอ่หุ้น 
5.4 อตัราการแปลงสภาพ เท่ากบั 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั 
5.5 ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ โดยบริษัทจะด าเนินการย่ืน

ขออนญุาตน าหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 30 วนั นบัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลาการใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ ทัง้นีเ้พ่ือให้หุ้นสามญัดงักลา่ว สามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัท 

5.6 การด าเนินการของบริษัทหากไม่สามารถหาตลาดรองให้กับหุ้นสามญัของบริษัท เน่ืองจากหุ้นสามญัของบริษัทเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดงันัน้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ จะสามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ภายหลงัจากท่ีบริษัทด าเนินการจดทะเบียน
หุ้นสามญัใหม่ดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

 
6. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิ 

6.1 การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
บริษัทไม่มีข้อจ ากัดการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิ เพ่ือพกัการโอนสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมดุทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อพกัการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัครบก าหนดการใช้
สิทธิครัง้สดุท้าย 

6.2 บคุคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทย 
6.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย ซึ่งได้ด าเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ

จนท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 49 ตามท่ีระบุไว้ใน
ข้อบงัคบัหรือตามสดัสว่นท่ีอาจมีการแก้ไขในข้อบงัคบัในอนาคต 

6.2.2 หากข้อจ ากดัการโอนดงักล่าวข้างต้น มีผลท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยท่ีได้ด าเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจ านวนท่ีระบใุน
ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะ
สามารถเลือกให้บริษัท ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้
ก) ให้บริษัทคืนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินท่ีเหลือตามราคาใช้สิทธิ

ของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ในส่วนท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มี
ดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย
ดงักล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ 

ข) ให้บริษัทเป็นผู้ ถือใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิ และเงินตามจ านวนการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชาติไทย ได้ยื่นความจ านงการใช้สิทธิในส่วนท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้
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ตามล าดบัก่อนหลงั เพ่ือด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิ ในส่วนท่ียงัมิได้มีการใช้สิทธิดงักล่าว เม่ือมีการเข้าถือหุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว ไม่ขดัตอ่ข้อจ ากดัทัง้จ านวนหรือบางส่วน 

ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย จะต้อง
แสดงความจ านงท่ีจะให้บริษัท ด าเนินการตามข้อ ก) หรือ ข) ข้างต้น โดยระบุในใบแจ้งความ
จ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ณ วนัแจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 

6.2.3 บริษัทจะอนญุาตให้มีการด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ใน
ส่วนท่ียงัมิได้รับการใช้สิทธิตามข้อ 6.2.2 ข) บางส่วนหรือทัง้หมดในวันใช้สิทธิวนัแรกท่ีสามารถกระท า
ได้โดยไม่ขดัต่อข้อจ ากดั อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
รอการใช้สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิดงักล่าวมากกว่าจ านวนหุ้นสามญัท่ีอนญุาตให้ซือ้ได้โดยไม่ขดัต่อข้อจ ากัด
การโอนหุ้น เร่ืองสดัส่วนการถือครองหลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย บริษัทจะ
ด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีมิใช่สญัชาติไทย ตามล าดบัการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ตามข้อก าหนดในการ
ใช้สิทธิในครัง้นี ้

6.2.4 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่า
รูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจ ากัดเร่ือง
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่
สญัชาติไทย 

6.2.5 หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ แสดงความจ านงให้บริษัทด าเนินตามข้อ 
6.2.2. ข) และ ณ วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่
สามารถใช้สิทธิได้ เน่ืองจากข้อจ ากัดเก่ียวกับการถือครองหุ้ นของใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายุลง 
โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
ตอ่บริษัท และบริษัทจะไม่ด าเนินการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

 
7. กำรจอง กำรจ ำหน่ำย และกำรจัดสรร 

7.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น 

7.2 ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ม่ผ่านผู้จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย เน่ืองจากเป็นการ
เสนอขาย/จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน 

7.3 วนัและวิธีการจอง และการช าระเงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมลูค่า ดงันัน้ จึงไม่มีวนัและวิธีการจอง และการ
ช าระเงินค่าจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะด าเนินการ
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จดัส่งใบแจ้งผลการฝากหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ภายใน 7 วนัท าการ  หลงัจากการปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทเพ่ือสิทธิในการรับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 

7.4 วิธีการสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิ 
บริษัทจะด าเนินการส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ณ วนัท่ี 27 ธันวาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 แห่ง พ.ร.บ.
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพกัการการโอนหุ้นในวนัท่ี 28 ธันวาคม 
2555 และ บริษัทจะด าเนินการออกและสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอยีด ดงันี ้
7.4.1. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  ศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ จะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีได้รับจดัสรรให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อท่ีอยู่ท่ีระบใุนสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ี
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรจะไม่สามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการ
จดัสรรในครัง้นีใ้นตลาดหลกัทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลงัจากท่ี
ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

7.4.2. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เพื่อผู้ ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี
บริษัทนัน้ฝากหลกัทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีผู้ ได้รับจดัสรรฝากไว้ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนั
ท าการ นับจากวันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนีผู้้ ท่ีได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนุมตัิให้ใบส าคญัแสดงสิทธิท าการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทัง้นี ้ช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ท่ี
ได้รับการจดัสรรประสงค์ท่ีจะฝากใบส าคญัแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรตามข้อ 7.4.1. แทน 

7.4.3. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิฝากไว้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของ
บญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรภายใน 7 
วันท าการนับจากวันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ เม่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ
ต้องการขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะต้องถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 
ดงักล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามท่ี
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับจดัสรร
จะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้ใบส าคญั
แสดงสิทธิของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ถือหุ้ นท่ีได้รับการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิได้ด าเนินการถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

7.5 การส่งมอบหุ้นสามญัออกใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั สามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
7.5.1. ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบหุ้น

ในนามของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะส่งมอบใบ
หุ้นตามจ านวนท่ีใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุ
ไว้ในสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ 
ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะไม่สามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการ
ใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก
การใช้สิทธิได้รับอนญุาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

7.5.2. ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั แต่ประสงค์จะ
ใช้บริการของ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์
ท่ีจะฝากหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมี
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้
สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ ฝาก ” และศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดียวกนั
บริษัทหลักทรัพย์นัน้ก็จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้ นสามัญท่ีผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญัฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนั
ครบก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั จะ
สามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้น
สามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ เลือกให้บริษัทด าเนินการตามข้อ 
7.5.2 ช่ือของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้ น จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนัน้
แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นตาม
ข้อ 7.5.1 แทน 

7.5.3. ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้น ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้
บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามัญไว้ในบญัชี
ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญั 
ตามจ านวนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนั
ครบก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เม่ือผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้น
ต้องถอนหุ้ นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมี
คา่ธรรมเนียมในการด าเนินตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด ดงันัน้
ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาด
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หลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ท่ีได้รับ
การจดัสรรหุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

 
8. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มหีุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงงสิทธิ ตามรายละเอยีด ดงันี ้
8.1. บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีมาแจ้งความจ านงท่ีจะใช้

สิทธิในวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ซึ่งบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีตามท่ีระบไุว้ในข้อจ ากดัในการโอนใบส าคญั
แสดงสิทธิ ตามข้อ 6.1 
 บริษัทจะจดัให้มีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 
30 วนั นบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิท่ีบริษัท ไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิได้อย่างเพียงพอ 
ทัง้นีเ้พ่ือท าการตรวจสอบรายชื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเท่านัน้ ซึง่การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จะไม่มีผลกระทบตอ่ราคาซือ้ขายใบส าคญัแสดงสิทธิแตอ่ย่างใด 

การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 8.1 บริษัทจะช าระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะจดัส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 30 วนั นบัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิข้างต้น 

8.2 การค านวณค่าเสียหายท่ีบริษัทจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามข้อ 8.1. มี
สตูรการค านวณ ดงันี ้

คา่เสยีหายตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  = A x [MP – EP] 
 
โดยท่ี  A คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ไมส่ามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ตามอตัราการใช้สทิธิที่

เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 1 หนว่ย 
 MP คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ในวนัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะ

รอบ ซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ มาแสดงความ
จ านงในการใช้สทิธิ (ราคาเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ค านวณจาก 
มลูคา่ซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัท หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัท ที่มี
การซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

 EP  คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิ 

 
ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” เน่ืองจากหุ้นสามญัของบริษัทไม่มีการซือ้

ขายในชว่งระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะท าการก าหนดราคายตุิธรรมเพ่ือใช้ในการค านวณแทน 
 

9. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 
บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ ภายใน 45 วนั นบัจากวนัท่ี
บริษัทได้ด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิแล้วเสร็จ 
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10. กำรด ำเนินกำรหำกบริษัทไม่สำมำรถหำตลำดรองให้กับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
บริษัทมีความเช่ือมัน่วา่ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยเร่ืองการจด
ทะเบียนและการเพกิถอนการจดทะเบียนหลกัทรัพย์ โดยไมมี่ข้อก าหนดอื่นท่ีตา่งไปจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัทัว่ไป อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถหาตลาดรองได้ บริษัทจะเป็นตวักลางให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับ
จดัสรรมาเสนอขายตอ่ผู้สนใจลงทนุในราคาเสนอซือ้และเสนอขายที่พอใจกนัทัง้ 2 ฝ่าย 

 
11. กำรด ำเนินกำรหำกมหีุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

หากมีหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร 
จะเสนอผ่านท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิต่อไป ทัง้นีใ้ห้
เป็นไปตามข้อก าหนด เง่ือนไข และวิธีการท่ีเก่ียวข้องตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ และส านกังาน ก.ล.ต. 

 
12. จ ำนวนหุ้นสำมัญที่รองรับเมื่อรวมกับจ ำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ 

ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2555 มีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุหุ้นสามญัของบริษัท จ านวน 
78,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
(BSM-W1) และให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (BSM-ESOP1) ครัง้นี ้โดยบริษัทจะมีจ านวนหุ้น
สามญัรวมทัง้สิน้  ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

 จ านวนหุ้นท่ีมีอยู่เดิม  จ านวน 150,000,000 หุ้น 
 จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ครัง้ท่ี 1 จ านวน 75,000,000 หุ้น 

 จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย 
ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย  
ครัง้ท่ี 1 จ านวน 3,000,000 หุ้น 

 จ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท ภายหลงัการใช้สิทธิ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด จ านวน 228,000,000 หุ้น 
 

จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในครัง้นี ้คิดเป็นร้อย
ละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว  
 

13. กำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิสูญหาย ถูกขโมย ถกูท าลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิน ามาย่ืน
ให้แก่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิก่อนท่ีจะมีการออกใบแทนให้ ณ ส านกังานของนายทะเบียน โดยผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ตามท่ีนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และบริษัทก าหนดไว้ตามสมควร 
 

14. กำรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อก ำหนดสิทธิ 
14.1. การแก้ไขสว่นท่ีมิใช่สาระส าคญัหรือท่ีต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ ในเร่ืองท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สาระส าคญัของผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิ เช่น แก้ไขขัน้ตอนการใช้สิทธิ หรือเร่ืองท่ีเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจ้ง 
หรือในส่วนซึ่งไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยลงหรือเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือ
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 
กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของ ส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง 
ให้บริษัทกระท าโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากท่ีได้แจ้งให้
ส านกังาน ก.ล.ต. ได้ทราบแล้ว ทัง้นี ้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายใุบส าคญั
แสดงสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงราคา หรืออตัราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีระบุ
ไว้ในข้อ 3.3 

14.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นสาระส าคญั 
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 14.1. ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและมติท่ี
ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแล้วแต่กรณี และได้แจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว 
 

14.3 การแจ้งข้อก าหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบ  SETSMART/ELCID ของ
ตลาดหลักทรัพย์โดยทันที ณ วันท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิ ท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ เม่ือได้รับการร้องขอภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีมีการร้องขอ โดยผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ท่ีจะขอรับข้อก าหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมต่อผู้ออกใบส าคญัแสดง
สิทธิตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่ในหัวข้อ 2.2.5. นอกจากนัน้ บริษัทจะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมให้นาย
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และ ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแก้ไข 

14.4  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย 
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิไม่วา่กรณีใดๆ ต้องไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมตลอดทัง้ข้อก าหนดแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.34/2551 หรือ
กฎเกณฑ์ใดของส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้ท่ีจะเพิ่มเติมภายหลงัจากท่ีบริษัทได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

15. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
15.1 ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ อย่างไรก็ตาม การ

เรียกประชุมจะต้องไม่ใช่เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิเร่ืองการขยายอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือการ
เปลี่ยนแปลงราคาหรืออตัราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.3 

15.2 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิรวมกนัแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวน
หน่วยทัง้หมดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ อาจร้องขอให้ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิเรียก
ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนีผู้้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
โดยเร็ว ซึง่ต้องไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิมีค าขอเป็นหนงัสือให้ผู้ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิในสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 14.2 ข้างต้น 



 

เอกสารหน้าที่ 25 จาก 26 

(ข) หากมีเหตกุารณ์ส าคญัซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ียงัมิได้ใช้สิทธิรวมกันแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ เห็นว่า
อาจกระทบตอ่สว่นได้เสียของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือความสามารถของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิใน
กรปฏิบตัิตามข้อก าหนดสิทธิ 

ในกรณีท่ีผู้ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกนัแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ ด าเนินการเรียก
ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ 

15.3 ในการเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชมุเน่ืองจาก ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงั
มิได้ใช้สิทธิหรือท่ีใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจดัท า
หนงัสือนดัประชมุ โดยระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ผู้ ท่ีขอให้เรียกประชมุและเร่ืองท่ีพิจารณาในท่ีประชมุ และจดัส่งให้
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละรายตามรายช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัปิดสมดุทะเบียน เพ่ือก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชมุไม่น้อย
กว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุในแต่ละครัง้ 

15.4 ในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึง่มี
สิทธิในการเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนก็ได้ 
โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานท่ีประชมุหรือผู้ ท่ีประธานท่ีประชมุ
มอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ 

15.5 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีถืออยู่ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้ เป็นประธานในท่ีประชุมไม่มี สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอกจากสิทธิท่ีตนมีอยู่ในฐานะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

15.6  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอนัใด ซึ่งท่ีประชุมจะพิจารณาและลงมติ ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในข้อพจิารณานัน้ๆ 

15.7  ในการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดขึน้โดยบริษัท  ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ จดัประชุม ประธานในท่ีประชมุอาจจะมาจากบุคคลท่ีถือใบส าคญัแสดงสิทธิลงมติ
เห็นชอบคดัเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบคุคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย โดยทัง้สองกรณี 
ประธานท่ีประชมุไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด 

15.8  องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วย ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ
หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะมาประชุม ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงครบ
เป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้ว 45 นาที ยงัมีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
เข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอนัระงับไป หากการประชุมผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธินัน้ เป็นการเรียกนดัโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นดัประชมุใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั 
แต่ไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในครั ง้แรก และให้บริษัทด าเนินการจดัส่ง



 

เอกสารหน้าที่ 26 จาก 26 

หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบไุว้ข้างต้น ซึ่งในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ ส่วนกรณีท่ีการประชมุดงักล่าวจดัขึน้โดยการร้องขอของผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทไม่จ าเป็นต้องเรียกประชมุใหม่และให้ถือวา่ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดใหม่ 

15.9  มติท่ีประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยของ
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนทัง้หมด ณ ขณะนัน้ ซึง่ถือโดยผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินัน้ 

15.10 มติใดๆ ซึง่ท่ีประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผกูพนัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทกุ
ราย ไม่ว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรายนัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไม่ก็ตาม 

15.11 บริษัทจะด าเนินการจดัท าและบนัทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบนัทึกดงักล่าวไว้ท่ีส านกังานใหญ่ของ
บริษัท รายงานการประชมุท่ีได้ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ถือว่าเป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์ของกิจการทัง้หลายท่ี
ได้ประชมุกนันัน้ และให้ถือวา่การประชมุกิจการท่ีประชมุและมติทัง้หลายได้กระท าโดยถกูต้อง 

15.12 ในการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท และท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษัทมีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าอธิบายในท่ีประชมุผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ 

 
16. ผลบังคบัของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ข้อก าหนดสิทธินี ้จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย โดยข้อก าหนดสิทธินี ้
จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อก าหนดสิทธินีข้ัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือ
ประกาศใดๆ ท่ีมีผลบงัคบัตามกฎหมายกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบั
กับใบส าคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อก าหนดสิทธิเฉพาะส่วนท่ีขัดหรือแย้งกันนัน้ ผู้ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิขอ
รับรองวา่ จะปฏิบตัิตามรายละเอียดและเงื่อนไขของข้อก าหนดสิทธินีโ้ดยเคร่งครัด จึงได้ลงนามไว้เป็นหลกัฐาน ณ วนัท่ี 4 
มกราคม 2556 

 
 

ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

 
 ประทบัตราบริษัท 

____________________________________________ 
(นายสเุรซ ซบูรามาเนียม)     (นายสญัชยั  เน่ืองสิทธ์ิ) 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
  
 



Checklist warrant-RO 
สาํหรับการเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น (“warrant”) และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ

รองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) บริษัท บวิเดอสมาร์ท จาํกัด (มหาชน) 
  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษัทมหาชนจํากดัท่ีมีหน้าท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 
รายละเอยีดของ warrant   

 ช่ือ warrant ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (“BSM-W1”)  
 วนัท่ีจดัสรร  warrant  วนัท่ี 7 มกราคม 2556 วนัสิน้สดุอาย ุwarrant วนัท่ี 3 มกราคม 2559

วนัใช้สิทธิครัง้แรก  วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย   วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 
 จํานวน warrant ท่ีออก  75,000,000 หน่วย  จํานวน warrant ท่ีจดัสรรได้ 74,999,980  หน่วย  
 ราคาท่ีเสนอขาย 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 
  จํานวนหุ้นรองรับ ไม่เกิน 75,000,000 หุ้น 
  อตัราการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามญั 1 หุ้น 
  ราคาใช้สิทธิ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์1 

เอกสาร 
อ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 
1. ลักษณะของ warrant   

 1.1 สดัสว่นจํานวนหุ้นรองรับต่อจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท2 เท่ากบั 

   50%  
 

เอกสารแนบ 3 
หน้าท่ี 1 

 
 

                                                        
1
  ใหร้ะบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วิธีการคาํนวณสดัส่วนจาํนวนหุน้รองรับ :  
((จาํนวนหุน้รองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จาํนวนหุน้รองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                        (จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจาํนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืน 

ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 
 * เฉพาะจาํนวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุน้

มีมติอนุมติัใหอ้อกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุน้มีมติในวาระอ่ืนใดท่ี
อาจทาํให้จาํนวนหุ้นรองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งนาํมาคาํนวณเพ่ิมข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกวา่ท่ีกาํหนด ซ่ึงเป็นผลใหต้อ้งมีการ
ปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งนาํหุ้นรองรับท่ีอาจเพิ่มข้ึนดงักล่าวมารวมคาํนวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 



2 

 
 

Checklist 
ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึง่ต่อไปนี ้ 
ท่ีได้รับผ่อนผนัจากสํานกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือท่ี ___ลงวนัท่ี _____ 
 (1) บริษัทอยู่ในภาวะท่ีมีความจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
 (2) เพือ่ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัท  
 (3) กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท
และผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

  

 1.2 มีอายแุน่นอน ซึง่  10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี 4 มกราคม 2556)  ข้อกําหนดสิทธิข้อ 
2.1 หน้า 3 

 1.3 กําหนดราคา และอตัราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน  ข้อกําหนดสิทธิข้อ 
2.1 หน้า 3 

 1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ≥ 15 วนั 
ก่อนวนัใช้สิทธิ3 

 ข้อกําหนดสิทธิข้อ 
2.2.3 หน้า 4 

 1.5 กําหนดให้มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอาย ุwarrant  ข้อกําหนดสิทธิข้อ 
2.2.6.7 หน้า 8 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมลูอยา่งน้อย ดงันี ้   

 2.1 ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบั warrant เชน่ 
  - ราคาหรืออตัราท่ีคาดว่าจะเป็นราคาหรืออตัราการใช้สทิธิ 
  - ระยะเวลาการใช้สิทธิ  
 - วนัสิน้สดุของการใช้สิทธิ  
 - เหตใุห้ต้องออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ 
              - อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ระบ ุ________ 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

 2.2 ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน โดยได้ระบ ุ
  (1) price dilution4 

 
 

 
เอกสารแนบ 1 

 
 
 

                                                        
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 

4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จาํนวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   
                              จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 
 2.2 ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน โดยได้ระบ ุ(ตอ่) 
 (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

 
 

 
เอกสารแนบ 1 

 2.3 วิธีการจดัสรรwarrant   เอกสารแนบ 1 
 2.4  ข้อมลูอ่ืนๆ (ถ้ามี) ระบ ุ_________________________________   

3. มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมติ   

 3.1 บริษัทได้รับมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอย่างเพียงพอ    เอกสารแนบ 2 
 3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ 
(ผู้ ถือหุ้นอนมุติัเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555)  เอกสารแนบ 2 

4. ข้อกาํหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี ้   

 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
 (1) อายขุอง warrant  ระบ ุ3 ปี 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สิทธิซือ้หุ้น 
 (3) อตัราการใช้สิทธิ 
 (4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เชน่ ใช้สิทธิได้ทกุวนัสดุท้ายของแตล่ะไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดสําคญัอ่ืน (ถ้ามี) ระบ_ุ___________ 

 
 
 
 
 
 

ข้อกําหนดสิทธิ ข้อ 
2.1 และ 2.2 หน้า 2-4 

 4.2 เหต ุเง่ือนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดตาม warrant  ข้อกําหนดสิทธิ ข้อ 14 
หน้า 23 

 4.3 คา่เสยีหายท่ีผู้ ถือ warrant จะได้รับในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นรองรับได้ 
ซึง่ต้องไม่ต่ํากว่าสว่นต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริษัทกบัราคาใช้สิทธิ  

ข้อกําหนดสิทธิ ข้อ 8 
หน้า 21-22 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = กาํไรสุทธิ / จาํนวนหุน้ paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = กาํไรสุทธิ / (จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
6
  Control dilution  =                          จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     

            จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 
4. ข้อกาํหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งน้อย ดงันี ้(ตอ่)   
 4.4 มาตรการคุ้มครองผู้ ถือ warrant  ซึง่มีข้อกําหนดดงันี ้
 (1) กรณีมีข้อกําหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ ถือ warrant ใช้สิทธิก่อนกําหนด 
บริษัทรับรองว่า ข้อกําหนดดงักลา่ว 

 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตแุห่งการเรียกให้ใช้สิทธิก่อนกําหนด
ดงักล่าวต้องอ้างอิงเหตกุารณ์หรือการกระทําท่ีไม่อยู่ในอาํนาจควบคมุของบคุคลใด ๆ  

(ข) กําหนดให้บริษัท ต้องเรียกให้มีการใช้สิทธิเม่ือมีเหตกุารณ์ท่ีกําหนดไว้ 
 (ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซึง่ทําให้ผู้ ถือ warrant ในทอดต่อ ๆ ไปทราบถึง

ข้อกําหนดดงักลา่ว 
(2) กําหนดเหตแุละเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปนีพ้ร้อมกบัระบวิุธีการ

คํานวณ 
 (ก) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวม
หุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 
 (ข) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาท่ีต่ํากวา่ราคาตลาด7 
 (ค) เม่ือบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีต่ํากวา่ราคาตลาด7 

 (ง) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 (จ) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิ 
 (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถงึ (จ) ท่ีทําให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ ท่ีผู้ ถือ warrant จะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิด้อยไปกวา่เดิม 
 กรณีการปรับสิทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบสุ่วนลดจากราคาตลาด 
พร้อมกบัวิธีการคํานวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อกําหนดสิทธิแล้ว 
 ทัง้นี ้หากบริษัทจะไม่ดําเนินการปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตกุารณ์ตาม  
(ก)-(ฉ) บริษัทได้รับผ่อนผนัจากสํานกังานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนงัสือท่ี_________  
ลงวนัท่ี _____________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อกําหนดสิทธิข้อ 3.2 

หน้า 10 
ไม่ได้กําหนดให้บริษัท
เรียกให้ผู้ ถือ Warrant  
ใช้สิทธิก่อนกําหนด 

 
ข้อกําหนดสิทธิข้อ 3.3 

หน้า 10-17 

 

                                                        
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายตํ่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคาํนวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 
5. การดาํเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant   
 5.1 บริษัทระบไุว้ในการเสนอขาย warrant วา่ จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหนึง่ดงันี ้
  (1) ปรับราคาและอตัราการใช้สิทธิ หรือ 
  (2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคูก่บัการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิ 

  ทัง้นี ้หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องย่ืนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุติัให้
ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินัน้อย่างเพยีงพอตอ่สํานกังานก่อนการปรับสทิธิ จงึจะถือวา่บริษัท
ได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

 
 
 

 
ข้อกําหนดสิทธิ 
หน้า 14-15 

 

 5.2 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant และไม่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิ เว้นแตจ่ะเป็นการปรับสิทธิตามท่ีกําหนดในข้อ 4.4 (2)   

ข้อกําหนดสิทธิ 
ข้อ 14.1 หน้า 23 

 
 บริษัทขอเรียนวา่ บริษัทรับทราบและเข้าใจเง่ือนไขท่ีต้องปฏิบติัตามท่ีประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุเก่ียวกบัการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย warrant และหุ้นรองรับทกุประการ  
ทัง้นี ้ ในการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดตาม warrant ภายหลงัการเสนอขาย บริษัทจะดําเนินการให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ และจะไมดํ่าเนินการให้ขดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุดงักลา่ว โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิม่เติมนัน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
สํานกังานทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม  และขอรับรองวา่ข้อมลูท่ีระบไุว้ในรายการ
ข้างต้นและเอกสารท่ีแนบมาพร้อม checklist นีถ้กูต้องและตรงต่อความจริงทกุประการ 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ  __________________________ 
          (นายสเุรซ ซบูรามาเนียม)  (นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ) 

         กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
            บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

 
ในฐานะกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 

 



6 
หมายเหตุ 1 
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพย์ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัตอ่ไปนี ้  
  1. การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาต่ํา หมายถึง การเสนอขายหุ้น โดยกําหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีสว่นลดจากราคา
ตลาดเกินกวา่ 10% 
  2. การเสนอขาย warrant ในราคาต่ํา หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ  
โดยกําหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  3. การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต่ํา หมายถึง การเสนอขาย CD  
โดยกําหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
 
1. การคาํนวณราคาเสนอขาย 

1.1 กรณีเสนอขายหุ้น ให้ใช้ราคาเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุ 
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้น 

  1.3  กรณีเสนอขายหุ้นควบคูไ่ปกบัใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ให้คํานวณดงันี ้
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทัง้นี ้โดยท่ี 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุ้น 
  Qs  =  จํานวนหุ้นท่ีเสนอขายควบคูไ่ปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จํานวน warrant ท่ีเสนอขายควบคูไ่ปกบัหุ้น 
  Ep  =  ราคาใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นตาม warrant 
  Qx  =  จํานวนหุ้นท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หารด้วยอตัราแปลงสภาพ 
 

2. การคํานวณราคาตลาด ให้ใช้ราคาหน่ึงราคาใดดงัตอ่ไปนี ้  
  2.1 ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 7 วนัทําการตดิตอ่กนั  
แตไ่มเ่กิน 15 วนัทําการตดิตอ่กนั ก่อนวนักําหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาท่ีนํามาถวัเฉล่ียสามารถใช้ราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุ้น 
ในแตล่ะวนัก็ได้ 
  (2) วันกาํหนดราคาเสนอขาย ให้เป็นวนัใดวนัหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมตใิห้เสนอวาระตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัใิห้บริษัทเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ
ในราคาต่ํา  

 (ข) วนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัใิห้บริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาต่ํา 
  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุ 
  (ง) วนัท่ีผู้ลงทนุมีสทิธิซือ้หุ้นตาม warrant    
   ทัง้นี ้หากไมใ่ช้ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบคุวามเหมาะสมและเหตผุลของการไม่
เลือกใช้ราคาตลาดดงักลา่วให้ชดัเจนด้วย 
 2.2 ราคาท่ีกําหนดโดยผา่นการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัความต้องการซือ้และความต้องการขายหุ้นท่ีออกใหมข่องบริษัท เชน่ การ
สํารวจความต้องการซือ้หลกัทรัพย์ (book building) เป็นต้น  
  2.3  ราคายตุิธรรมท่ีประเมนิโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีสํานกังานให้ความเห็นชอบ  ทัง้นี ้ให้เปิดเผย
สมมตฐิานสําคญัท่ีใช้ประกอบการคํานวณราคาตลาดให้เพียงพอและชดัเจนด้วย 
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เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist การเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น (“warrant”) 
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 
เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist มี/ไมมี่ หมายเหต ุ

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ มี  
2. หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีขออนมุตัิให้ออกและเสนอขาย 

warrant และหุ้นรองรับ 
มี  

3. มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุตัใิห้ออกและเสนอขาย warrant  
 และหุ้นรองรับ 

มี  

4. ข้อกําหนดสิทธิ warrant มี  
5. รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุ้นรองรับ มี  
6. รายละเอียดการคํานวณ dilution effect มี  
7. หนงัสือสํานกังานแจ้งการผอ่นผนัการออก warrant ในสดัสว่น 
 ท่ีมากกว่า 50% (ถ้ามี) 

ไม่มี  

8. หนงัสือสํานกังานแจ้งการผอ่นผนัให้บริษัทไมต้่องดําเนินการ 
 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีประกาศกําหนด (ถ้ามี) 

ไม่มี  

 

หมายเหต ุ   
(1) เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองความถกูต้องของ 
เอกสารทกุหน้า พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแต ่
วนัปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย์ และประกาศวา่ด้วยการยกเว้นการย่ืนแบบ filing) 
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