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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ บริษทั เอแอลที เทเลคอม จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 1 

 
 ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั เอแอลท ีเทเลคอม จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่1 ทีจ่ดัสรร
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญัเดมิของบรษิทัในอตัรำส่วน 4 หุน้สำมญัเดมิ ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธิ (“ใบส ำคญั
แสดงสทิธ”ิ หรอื “ALT-W1”) ออกโดยบรษิทั เอแอลท ีเทเลคอม จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ตำมมตทิีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิำยน 2560  
 ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะได้รบัสทิธติำมทีไ่ด้ก ำหนดไว้ในขอ้ก ำหนดสทิธ ิโดยผูอ้อกใบส ำคญัแสดง
สทิธแิละผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะตอ้งผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดสทิธทิุกประกำร และใหถ้อืว่ำผูถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธไิดร้บัทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำงๆในขอ้ก ำหนดสทิธนิี้เป็นอยำ่งดแีลว้ ทัง้นี้ ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธจิะ
จดัให้มกีำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสทิธิไว้ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อให้ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสทิธิและสญัญำต่ำงๆได้ในวนัและเวลำท ำกำรของผู้ออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
 
ค ำจ ำกดัควำม 
ค ำและขอ้ควำมต่ำงๆทีใ่ชอ้ยูใ่นขอ้ก ำหนดสทิธ ิใหม้คีวำมหมำยดงัต่อไปนี้ 
ขอ้ก ำหนดสทิธแิหง่
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

หมำยถงึ ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสทิธแิละหน้ำทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธแิละ
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั เอแอลท ีเทเล
คอม จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 ที่จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมญัเดิม
ของบรษิัทในอตัรำส่วน 4 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญ
แสดงสทิธ ิ(“ใบส ำคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “ALT-W1”) (รวมถงึทีม่กีำร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ หมำยถงึ ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั เอแอลท ีเทเลคอม 
จ ำกดั (มหำชน) ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญัเดมิของบรษิทั ชนิด
ระบุชือ่ผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืได ้

ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ หมำยถงึ ใบทีอ่อกโดยบรษิทั ศนูย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
เพือ่ใชแ้ทนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของ บรษิทั  
เอแอลท ีเทเลคอม จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่1 

บรษิทั หรอื 
ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

หมำยถงึ บรษิทั เอแอลท ีเทเลคอม จ ำกดั (มหำชน) 

ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ หมำยถงึ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั และใหร้วมถงึ
ผูถ้อืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั 

วนัท ำกำร หรอื 
วนัท ำกำรของบรษิทั 

หมำยถงึ วนัทีบ่รษิทัเปิดท ำกำรตำมปกต ิและไม่ใชว่นัเสำรห์รอือำทติย ์หรอื
วันอื่นใดที่บริษัทได้ประกำศโดยแจ้งผ่ำนเว็บไซต์ของตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัย์”) ให้เป็นวนัหยุด
ของบรษิทั 

ประกำศ ทจ.34/2551 หมำยถงึ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที ่ทจ.34/2551 เรือ่ง กำรขอ
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อนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
ที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ
(รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืใชแ้ทนในอนำคต) 

ส ำนกังำน ก.ล.ต. หมำยถงึ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ หมำยถงึ ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยฯ์ หมำยถงึ บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิ

หมำยถงึ วนัที ่19 ธนัวำคม 2560 

วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิ หมำยถงึ วนัที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิในกำรซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัทได้ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 
ของขอ้ก ำหนดสทิธ ิ

ระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ

หมำยถงึ ระยะเวลำทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธซิึง่ประสงคจ์ะใชส้ทิธใินกำรซื้อ
หุ้นสำมัญของบริษัทสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 1.2.2 ของข้อก ำหนด
สทิธ ิ

 
1. รำยละเอียดเก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 บรษิทัจะออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่1 หรอื ALT-W1 จ ำนวนไมเ่กนิ 250,000,000 
หน่วย จดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั โดยมรีำยละเอยีดของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขำยดงัต่อไปนี้ 
1.1 ลกัษณะส ำคญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทั เอแอลท ีเทเลคอม จ ำกดั (มหำชน) 
ทีอ่ยูผู่เ้สนอขำย : 52/1 หมูท่ี ่5 ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย ต ำบลบำงสทีอง  

อ ำเภอบำงกรวย จงัหวดันนทบุร ี11130 
โทรศพัท ์02-863-8999 
โทรสำร  02-886-3364 

ประเภทของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัท เอแอลท ีเทเล
คอม จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่1 ที่จดัสรรให้แก่ผู้ถอืหุน้สำมญัเดิม
ของบรษิัทในอตัรำส่วน 4 หุ้นสำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิ(“ใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้ที1่” หรอื “ALT-W1”) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัชนิดระบุชื่อผูถ้อื
และโอนเปลีย่นมอืได ้

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขำย : ไมเ่กนิ 250,000,000 หน่วย (สองรอ้ยหำ้สบิลำ้นหน่วย) 
จ ำนวนหุน้สำมญัทีส่ ำรองเพือ่รองรบักำรใช้
สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

: ไม่เกนิ 250,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท) คิด
เป็นร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
บรษิัท จ ำนวน 1,000,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 
บำท) 

วธิกีำรเสนอขำย : เป็นกำรจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้สำมญัเดมิของบรษิทัในอตัรำส่วน 4 
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หุน้สำมญัเดมิ ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(ในกรณีที่มเีศษ 
ใหปั้ดเศษทิง้) 
ทัง้นี้บรษิทัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัทีม่สีทิธไิด้รบั
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี้  ในวนัที่ 14 ธนัวำคม 
2560 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บำท (ศนูยบ์ำท) 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : 3 ปีนบัจำกวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
วนัทีอ่อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : 19 ธนัวำคม 2560 
อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ : ใบส ำคัญ แสดงสิทธิ  1 หน่วยต่ อ  1 หุ้นสำมัญ ใหม่  (อำจ

เปลีย่นแปลงภำยหลงัตำมเงือ่นไขกำรปรบัสทิธ)ิ 
รำคำกำรใชส้ทิธ ิ : รำคำกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธจิะเท่ำกบั 3.00 บำทต่อ

หุน้ (มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.5 บำท) (อำจเปลี่ยนแปลงภำยหลงั
ตำมเงือ่นไขกำรปรบัสทิธ)ิ 

ระยะเวลำและก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิ : ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ไดใ้นวนัที ่15 ของเดอืนมนีำคม และกนัยำยนของแต่ละปี ตลอด
อำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยจะใชส้ทิธคิรัง้แรกไดใ้นวนัที ่15 
มนีำคม 2561 และวนัใชส้ทิธวินัสุดท้ำยจะตรงกบัวนัที่ใบส ำคญั
แสดงสทิธิมีอำยุครบ 3 ปีคือวันที่ 19 ธนัวำคม 2563 ทัง้นี้  ใน
กรณีทีว่นัใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุดท ำกำรของบรษิัทให้เลื่อนวนัใช้
สทิธดิงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวนัใชส้ทิธิดงักล่ำว 
อนึ่ง ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ยจะตอ้ง
ไมน้่อยกว่ำ 15 วนักอ่นวนัใชส้ทิธดิงักล่ำว 

วนัสิน้สดุอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : 19 ธนัวำคม 2563 
นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทัจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธเิขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ตลำดรองของหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

: บรษิัทจะน ำหุ้นสำมญัที่เกดิจำกกำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดง
สทิธทิีอ่อกและเสนอขำยในครัง้นี้ เขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

วธิแีละเงือ่นไขกำรใชส้ทิธ ิ : เป็นไปตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.2 
ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ : 1.หุน้สำมญัทีอ่อกตำมกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ 

จะมสีทิธแิละสภำพเท่ำเทยีมกบัหุน้สำมญัของบรษิัททีอ่อกไป
กอ่นหน้ำนี้ทกุประกำร 

2.นอกจำกหุ้นสำมญัจ ำนวน 250,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้
หุน้ละ 0.50 บำท) ทีไ่ดจ้ดัสรรไวร้องรบักำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญั
แสดงสทิธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บรษิัทอำจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีก
เพื่อรองรบักำรเปลี่ยนแปลงในกำรใช้สทิธิเมื่อเกดิเหตุกำรณ์
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ตำมเงื่อนไขกำรปรบัสทิธใิบส ำคญัแสดงสทิธติำมที่ก ำหนดไว้
ในขอ้ก ำหนดสทิธ ิ

3. ผลกระทบทีมีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจำกกำรออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ 
1) กำรลดลงของสดัสว่นกำรถอืหุน้ (Control Dilution) 
    ในกรณีทีม่กีำรใชส้ทิธซิื้อหุน้ครบถ้วนตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทัง้จ ำนวน จะท ำให้
สดัส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 20.00 ซึ่ง
กำรค ำนวณมรีำยละเอยีด ดงันี้ 
กำรลดลงของสดัสว่นกำรถอืหุน้       
=  (จ ำนวนหุน้รองรบักำรใชส้ทิธ ิx 100) 

           (จ ำนวนหุน้เดมิ+จ ำนวนหุน้รองรบักำรใชส้ทิธ)ิ 
 = (250,000,000 x 100) 

           (1,000,000,000 + 250,000,000) 
         = 20 % 

2) กำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 
 ในกรณีทีม่กีำรใชส้ทิธซิื้อหุ้นครบถ้วนตำมใบส ำคญัแสดง

สทิธคิรบทัง้จ ำนวน จะมผีลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น
สำมัญของบริษัท (Price Dilution) เท่ำกับร้อยละ 10.28 
ซึง่กำรค ำนวณมรีำยละเอยีด ดงันี้ 
กำรลดลงของรำคำ          
= (รำคำปิด – รำคำใชส้ทิธ)ิxจ ำนวนหุน้รองรบักำรใชส้ทิธ ิ

      (จ ำนวนหุน้เดมิ+จ ำนวนหุน้รองรบักำรใชส้ทิธ)ิ X รำคำปิด 
         = (6.17 – 3.00) x 250,000,000 
             (1,000,000,000 + 250,000,000) x 6.17 
         = 10.28 % 
โดยที ่ 
รำคำปิด = รำคำปิดตลำดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 7 วนัท ำกำรก่อน
วันประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  6/2560 เมื่อวันที่  1 
พฤศจกิำยน 2560 ซึง่เทำ่กบั 6.17 บำทต่อหุน้ 
รำคำใชส้ทิธ ิ= 3.00 บำทต่อหุน้ 

 
1.2 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 

1.2.1 วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ 
ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ในวันที่ 15 ของเดือน

มนีำคม และกนัยำยนของแต่ละปี ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยจะใชส้ทิธคิรัง้แรกได้ใน
วนัที ่15 มนีำคม 2561 และสำมำรถใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธไิด้อกี 6 ครัง้ จนถงึวนัสิ้นสุด
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วนัครบก ำหนดอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธแิต่ละครัง้จะตรงกบัวนัที ่
15 มนีำคม 2561 วนัที ่15 กนัยำยน 2561 วนัที ่15 มนีำคม 2562 วนัที ่15 กนัยำยน 2562 วนัที ่
15 มนีำคม 2563 วนัที ่15 กนัยำยน 2563 และครัง้สุดทำ้ยก ำหนดใหต้รงกบัวนัครบก ำหนดอำยุ
ของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิซึง่ตรงกบัวนัที ่19 ธนัวำคม 2563 

  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุดท ำกำรของบรษิทัใหเ้ลื่อนวนัใชส้ทิธดิงักล่ำวเป็นวนั
ท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวนัใช้สทิธิดงักล่ำว อนึ่ง ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้
สดุทำ้ยจะตอ้งไมน้่อยกว่ำ 15 วนักอ่นวนัใชส้ทิธดิงักล่ำว 

 
1.2.2 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

 ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธซิึง่ประสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัของบรษิทั จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิทัตำมวธิทีีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.2.5 โดยมรีะยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัของบรษิทั ดงันี้ 

- กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัในแต่ละครัง้ (ยกเวน้กำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย) 
 ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธซิึ่งประสงค์ในกำรซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัทจะต้องแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธริะหว่ำงเวลำ 09.00 – 15.30 น.ของทุกวนัท ำกำร 
ภำยในระยะเวลำ 7 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธ”ิ) ในกรณีทีว่นัก ำหนดกำรใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุดท ำกำรของบรษิทั ใหเ้ลื่อนวนั
ก ำหนดกำรใชส้ทิธดิงักล่ำว เป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยกอ่นหน้ำวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้ดงักล่ำว 

- กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธกิำรซือ้หุน้สำมญัครัง้สดุทำ้ย 
ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัท จะต้องแจ้ง

ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธซิื้อหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิระหว่ำงเวลำ 09.00 – 15.30 น. 
ของทกุวนัท ำกำร ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย ( “ระยะเวลำกำร
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย” ) ในกรณีทีว่นัก ำหนดกำรใช้สทิธติรงกบัวนัหยุดท ำกำร 
ให้เลื่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิดงักล่ำว เป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ
ดงักล่ำว 
ทัง้นี้ กำรแจง้ขำ่วเกีย่วกบักำรใชส้ทิธ ิระยะเวลำกำรใชส้ทิธ ิและระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใน

กำรใชส้ทิธ ิบรษิทัจะแจง้รำยละเอยีดดงักล่ำวอย่ำงน้อย 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ผ่ำนทำงสื่ออเิล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรพัย์ (ระบบ SET Portal) ส ำหรบั
กำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย บรษิทัจะส่งจดหมำยลงทะเบยีนถงึผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิตำมรำยชื่อทีป่รำกฎ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้
สุดท้ำย ภำยใน 21 วันก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย และตลำดหลักทรพัย์จะท ำกำรขึ้น
เครื่องหมำยหำ้มกำรซื้อขำย (SP) ล่วงหน้ำ 2 วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัย์ก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีน
พกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิในกรณีทีว่นัแรกของกำรปิดสมุดทะเบยีนดงักล่ำว ตรงกบัวนัหยุดของ
ตลำดหลกัทรพัย ์ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ และในกรณีทีว่นัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ยตรงกบั
วนัหยุดท ำกำรของบรษิทั ใหเ้ลื่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ยดงักล่ำว เป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อน
หน้ำวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ยดงักล่ำว ทัง้นี้ ใบส ำคญัแสดงสทิธจิะถูกพกักำรซื้อขำยตัง้แต่วนั
แรกทีต่ลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย SP จนถงึวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย  
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1.2.3 นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

  บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
  93 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง  
เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 

  โทรศพัท ์02 009-9000 
  โทรสำร  02 009-9991 

E-mail: SETContactCenter@set.or.th 
 
นำยทะเบยีนของใบส ำคญัแสดงสทิธจิะรบัผดิชอบต่อกำรปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดง 

สทิธ ิซึง่ในสมดุทะเบยีนจะตอ้งประกอบดว้ย ชือ่และนำมสกุล สญัชำตแิละทีอ่ยู่ของผูถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิและรำยละเอยีดอื่นๆ ทีบ่รษิทั ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั จะก ำหนดในกรณี
ขอ้มลูไมต่รงกนั จะถอืว่ำขอ้มลูทีป่รำกฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 
ดังนั ้น ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีห น้ำที่ในกำรแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลำดใน
รำยละเอยีดในกำรลงบนัทกึสมดุทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธติ่อนำยทะเบยีนโดยตรง 

บรษิทัขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นนำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยจะแจง้กำรเปลีย่นแปลง 
ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวผ่ำนทำงขำ่วตลำดหลกัทรพัย ์
โดยไม่ชกัชำ้ และแจง้ใหส้ ำนักงำนก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั รวมทัง้บรษิทัจะด ำเนินกำรจดัสง่หนงัสอืแจง้
กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวใหก้บัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิำงไปรษณียล์งทะเบยีนดว้ย 

 
1.2.4 สถำนท่ีติดต่อในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ 

บรษิทั เอแอลท ีเทเลคอม จ ำกดั (มหำชน) 
52/1 หมูท่ี ่5 ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย 
ต ำบลบำงสทีอง อ ำเภอบำงกรวย จงัหวดันนทบุร ี11130 
โทรศพัท ์02 863-8999 
โทรสำร  02 886-3364 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัมกีำรเปลีย่นแปลงสถำนทีต่ดิต่อในกำรใชส้ทิธ ิบรษิทัจะแจง้รำยละเอยีดใหก้บัผู้
ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธทิรำบผำ่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยต์่อไป 

 
1.2.5 วิธีกำรใช้สิทธิ 

(1) ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถตดิต่อขอรบัแบบแสดงควำมจ ำนง
กำรใชส้ทิธซิื้อหุ้นสำมญัได้ที่บรษิทั หรอืดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบรษิัท (www.alt.co.th) ใน
ระหว่ำงระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธหิรอืระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธคิรัง้
สดุทำ้ย ตำมทีร่ะบุในขอ้ 1.2.2 และน ำส่งใบส ำคญัแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธติำม
แบบทีต่ลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด ทีร่ะบุว่ำผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธนิัน้มสีทิธติำมจ ำนวนทีร่ะบุอยู่ใน
ใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั โดยในกรณีของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่ยู่ในระบบใบหุน้ 

mailto:SETContactCenter@set.or.th
http://www.alt.co.th/
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ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถใชใ้บส ำคญัแสดงสทิธเิป็นหลกัฐำนในกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธไิดท้นัท ี
ในกรณีทีใ่บส ำคญัแสดงสทิธอิยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scriptless System) ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่
ต้องกำรใช้สทิธติ้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอให้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธติำมทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด โดยยื่นต่อบรษิทัหลกัทรพัย์ที่
ท ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรพัย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรพัย์ดังกล่ำวจะ
ด ำเนินกำรแจง้กบับรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“TSD” หรอื “ศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัย”์) เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธสิ ำหรบัน ำไปใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรซื้อหุน้ทีจ่ะ
ยืน่กบับรษิทั เพือ่ด ำเนินกำรใชส้ทิธติ่อไป 
 

(2) ช ำระเงนิตำมจ ำนวนในกำรใชส้ทิธติำมทีร่ะบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด โดยไมเ่กนิวนัใชส้ทิธ ิโดยวธิหีนึ่งวธิใีด ดงันี้ 

(2.1) ช ำระเงนิโดยโอนเงนิเขำ้บญัชีกระแสรำยวนั ชื่อ “บญัชจีองซื้อหุน้สำมญัของบรษิัท  
เอแอลท ีเทเลคอม จ ำกดั (มหำชน)”  ธนำคำรกสกิรไทย สำขำส ำนกัพหลโยธนิ บญัชี
เลขที่ 099-1-38893-1  และน ำส่งหลักฐำนกำรโอนเงนิ (Pay in Slip) ที่ได้รบัจำก
ธนำคำรโดยเขยีนชือ่ นำมสกลุ ทีอ่ยูแ่ละเบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดไ้วด้ำ้นหลงั 

(2.2) ช ำระเงนิโดย เช็ค แคชเชยีร์เช็ค ตัว๋แลกเงนิธนำคำร หรอืค ำสัง่จ่ำยเงนิธนำคำรที่
สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิได้จำกส ำนักหกับญัชใีนกรุงเทพมหำนครภำยในวนัใชส้ทิธแิต่
ละครัง้ โดยขดีคร่อมสัง่จ่ำย “บญัชจีองซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัท เอแอลท ีเทเลคอม 
จ ำกัด (มหำชน)”  โดยเขียนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้
ดำ้นหลงั 

ทัง้น้ี กำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัดงักล่ำวจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษทัสำมำรถเรียกเกบ็เงิน 
จ ำนวนดงักล่ำวได้แล้วเท่ำนัน้ หำกเรยีกเกบ็เงนิไม่ได้ดว้ยเหตุผลใดๆ ทีม่ไิดเ้กดิจำกบรษิทั ให้
ถอืว่ำผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธแิสดงเจตนำยกเลกิกำรใชส้ทิธดิงักล่ำว และบรษิทัตกลงใหถ้อืเป็นกำร
ยกเลกิกำรขอใชส้ทิธใินครัง้นัน้ โดยบรษิทัจะจดัส่งใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดง
สทิธพิรอ้มกบัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืตัว๋แลกเงนิธนำคำรทีเ่รยีกเกบ็เงนิไมไ่ดค้นืใหแ้กผู่ถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธภิำยใน 14 วนันับจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ ทัง้นี้ ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
สำมำรถแจง้ควำมจ ำนงกำรสทิธซิื้อหุน้สำมญัไดใ้หม่ในครัง้ต่อไป เวน้แต่กำรใชส้ทิธคิรัง้นัน้จะเป็น
กำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย ใหถ้อืว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธนิัน้สิน้สภำพลงและหมดสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวอีกต่อไป  ซึ่งบริษัทจะไม่ร ับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ /หรือ
คำ่เสยีหำยอืน่ใดไมว่่ำกรณีใดกต็ำม 

หมำยเหต ุ: ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัจะตอ้งเป็นผูร้บัภำระ 
ค่ำใชจ้่ำยทำงภำษีและ/หรอือำกรแสตมป์ทัง้หมด (ถำ้ม)ี ตำมบทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎำกรว่ำ
ด้วยอำกรแสตมป์ หรอืขอ้บงัคบัหรอืกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบงัคบัใชใ้นกำรใช้สทิธซิื้อหุ้น
สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(ถำ้ม)ี 

 



9 
 

(3) ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัตำมใบส ำคญั
แสดงสทิธทิีต่นถอือยู่ทัง้หมด หรอืบำงสว่นกไ็ด ้โดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญั
แสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัจะตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธ ิและจะตอ้งปฏบิตัใิหถู้กต้องตำมขอ้บงัคบัหรอืกฎหมำยต่ำงๆทีใ่ชบ้งัคบัเกีย่วกบักำรใชส้ทิธิ
จองซื้อหุน้สำมญัดว้ย โดยด ำเนินกำรและส่งเอกสำรดงัต่อไปนี้ ใหแ้ก่บรษิทัตำมสถำนทีท่ีร่ะบุใน
ขอ้ 1.2.4  

(3.1) แบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัทีไ่ดก้รอกขอ้ควำมถกูตอ้งชดัเจน
และครบถว้นแลว้ทกุรำยกำร พรอ้มลงนำมโดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 

(3.2) ใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีร่ะบุว่ำผูถ้อืนัน้มสีทิธใินใบส ำคญั
แสดงสทิธติำมจ ำนวนทีร่ะบุอยูใ่นแบบแสดงจ ำนงกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั โดย 
(ก) จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมญัจะต้องเป็นจ ำนวนเต็ม

เท่ำนัน้ โดยอตัรำกำรใช้สทิธเิท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้น
สำมญั เวน้แต่จะมกีำรปรบัสทิธติำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 4 และ 

(ข) ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธจิะต้องใช้สทิธิในกำรซื้อหุ้นสำมญัไม่ต ่ำกว่ำ 100 หุ้น
หรอืทวคีูณของ 100 หุ้น ยกเว้นกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำวมเีศษหรอื
เป็นกรณีกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย อย่ำงไรกต็ำมในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ทีม่สีทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญัต ่ำกว่ำ 100 หุน้ จะต้องใชส้ทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญั
ในครัง้เดยีวทัง้จ ำนวน 

(3.3) หลกัฐำนกำรช ำระเงนิ 
(3.4) หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธ ิ

(ก.) บุคคลสญัชำตไิทย :  
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร/ส ำเนำบตัรพนักงำน
รฐัวสิำหกจิทีย่งัไม่หมดอำยุ (ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นชือ่หรอืนำมสกุล ซึง่ท ำใหช้ื่อ
หรอืนำมสกุลไม่ตรงกบัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิใหแ้นบเอกสำรทีอ่อกโดยหน่วยงำน
รำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อหรอืนำมสกุล เป็นต้น) 
พรอ้มลงลำยมอืชือ่รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(ข.) บุคคลทีม่ใิชส่ญัชำตไิทย :  
ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำงทีย่งัไมห่มดอำย ุพรอ้มลงลำยมอืชือ่รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(ค.) นิตบิุคคลในประเทศ :  
• ส ำเนำหนังสอืรบัรองบรษิทัทีอ่อกโดยกระทรวงพำณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 

เดือนก่อนวนัใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มี
อ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ ๆ พร้อมประทับตรำส ำคญัของนิติ
บุคคล (ถำ้ม)ี  

• เอกสำรหลกัฐำนของผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อตำม (ก.) หรอื (ข.) พรอ้ม
รบัรองส ำเนำถูกต้อง (ยกเว้นกรณีที่บริษัท ศูนย์รบัฝำกหลักทรพัย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั หรอื บรษิัทผู้ฝำกหลกัทรพัย์กบับรษิัท ศูนย์รบั
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ฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นผู้โอน/ผู้รบัโอน ไม่ต้องส่ง
หลกัฐำนดงักล่ำว) 

(ง.) นิตบิุคคลต่ำงประเทศ : 
• ส ำเนำหนังสอืส ำคญักำรจดัตัง้บรษิัท หนังสอืบรคิณห์สนธิ ขอ้บังคบั 

และหนังสอืรบัรองทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัใชส้ทิธ ิซึ่งรบัรองโดย 
Notary Public พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

• เอกสำรหลกัฐำนของผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อตำม (ก.) หรอื (ข.) พรอ้ม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(จ) คสัโตเดยีน (Custodian): 
• ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบยีนรบัรองโดย Notary Public ของประเทศที่

ออกเอกสำรนัน้ โดยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัที่ยื่นใบแจ้งควำม
จ ำนงกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั พรอ้มหนังสอืแต่งตัง้คสัโตเดยีน หนังสอื
มอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 

• เอกสำรหลกัฐำนของผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อตำม (ก.) หรอื (ข.) พรอ้ม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ทัง้น้ี หำกผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมท่ีกล่ำว
ข้ำงต้น บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่ำผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัสำมำรถใชดุ้ลยพนิิจในกำรพจิำรณำใหผู้้
ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธใิชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธไิดต้ำมควำมเหมำะสม 
 

(4) จ ำนวนหุน้สำมญัทีจ่ะออกเมื่อมกีำรใชส้ทิธ ิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงนิในกำรใชส้ทิธซิึง่ผูถ้อื
ใบส ำคญัแสดงสทิธไิดช้ ำระตำมทีก่ล่ำวขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชส้ทิธใินขณะทีม่กีำรใชส้ทิธนิัน้ 
โดยบรษิทัจะออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกนิจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธคิูณด้วย
อตัรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรบัรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรอือตัรำกำรใช้สิทธิแล้ว ท ำให้มีเศษ
เหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดงักล่ำว บรษิัทจะไม่น ำเศษดงักล่ำวมำคดิค ำนวณ และจะช ำระเงนิที่
เหลือจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวคืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวัน
ก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ ตำมวธิกีำรและเงือ่นไขที่บรษิทัก ำหนด โดยไม่มดีอกเบี้ย และ/
หรอืค่ำเสยีหำยอื่นใด ทัง้นี้ในกรณีที่ต้องมกีำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรใชส้ทิธติำมเกณฑ์กำรปรบั
รำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธติำมทีร่ะบุในเงือ่นไขกำรปรบัสทิธ ิและมเีศษของจ ำนวนหุน้
สำมญัทีจ่ะไดร้บัจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 
 

(5) กำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธ ิจะไม่มกีำรเปลีย่นแปลงซึง่ท ำ
ใหร้ำคำกำรใชส้ทิธใิหม่สงูขึน้ และ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธลิดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ และจะใช้
รำคำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คณูกบัจ ำนวนหุน้สำมญั(จ ำนวน
หุ้นสำมญัค ำนวณได้จำกอตัรำกำรใช้สทิธิใหม่ คูณกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่แสดงควำม
จ ำนงกำรใชส้ทิธ ิเมือ่ค ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้ออกมำเป็นเศษหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) 
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(6) หำกบรษิทัได้รบัเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธติำมขอ้ 1.2.5 (3) ไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง 

หรอืตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธกิรอกลงในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิื้อ
หุ้นสำมัญนัน้ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำม
บทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎำกร ขอ้บงัคบั หรอืกฎหมำยต่ำงๆ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะตอ้งท ำ
กำรแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ 
มฉิะนัน้แลว้ บรษิทัจะถอืว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มกีำรใช้
สทิธ ิและบรษิทัจะจดัส่งใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ และเงนิทีไ่ด้รบัไว้คนื
ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธภิำยใน 14 วนันับจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้  ตำมวธิกีำร
และเงือ่นไขทีบ่รษิทัก ำหนด ทัง้นี้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถแจง้ควำมจ ำนงกำรสทิธซิื้อหุน้
สำมญัได้ใหม่ในครัง้ต่อไป เว้นแต่กำรใช้สิทธิครัง้นัน้จะเป็นกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย ให้ถือว่ำ
ใบส ำคญัแสดงสทิธนิัน้สิน้สภำพลงและหมดสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำว
อกีต่อไป ซึง่บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยอืน่ใดไมว่่ำกรณีใดกต็ำม 
 

(7) ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงนิในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน  หรอืมีกำรช ำระเงนิเกิน
จ ำนวนในกำรใชส้ทิธ ิบรษิทัสงวนสทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี้ ตำมทีบ่รษิทั
เหน็สมควร 
(7.1) ถอืว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธมิจี ำนวนเท่ำกบั (ก) จ ำนวนหุน้สำมญัทีพ่งึจะได้รบั

ตำมสทิธ ิหรอื (ข) จ ำนวนหุน้สำมญัทีพ่งึไดร้บัตำมจ ำนวนเงนิในกำรใชส้ทิธซิึง่บรษิทัไดร้บั
ช ำระไว้จรงิตำมรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธใินขณะนัน้ แล้วแต่จ ำนวนใดจะน้อย
กว่ำ หรอื 

(7.2) ให้ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธชิ ำระเงนิเพิม่เติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สทิธใิห้ครบถ้วน
ภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิหำกบรษิทัไม่ไดร้บัเงนิครบตำมจ ำนวน
กำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำวให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำไม่
ประสงคใ์ชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัในครัง้นัน้เฉพำะสว่นทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธชิ ำระจ ำนวนเงนิ
ในกำรใชส้ทิธไิม่ครบถว้น ทัง้นี้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถแจง้ควำมจ ำนงกำรสทิธซิื้อ
หุน้สำมญัไดใ้หมใ่นครัง้ต่อไป เวน้แต่กำรใชส้ทิธคิรัง้นัน้จะเป็นกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย ใหถ้อื
ว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธนิัน้สิน้สภำพลงและหมดสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ดงักล่ำวอกีต่อไป ซึ่งบรษิัทจะไม่รบัผดิชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรอืค่ำเสยีหำยอื่นใดไม่ว่ำ
กรณีใดกต็ำม 
ในกรณีตำมขอ้ (7.1) หรอื (7.2) หำกมกีรณีต้องส่งเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

บริษัทจะส่งเงินที่ได้ร ับไว้คืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวัน
ก ำหนดกำรใช้สทิธใินแต่ละครัง้ ตำมวธิีกำรและเงื่อนไขที่บรษิัทก ำหนด โดยไม่มีดอกเบี้ย 
และ/หรอืค่ำเสยีหำยอื่นใด อย่ำงไรกด็ ีไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกไดม้กีำรส่งมอบเชค็คนืเงนิทีเ่หลอื
จำกกำรใชส้ทิธิหรอืเงนิที่ได้รบัไว้โดยไม่มกีำรใชส้ทิธหิรอืไม่สำมำรถใชส้ทิธิ โดยได้ส่งทำง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตำมที่อยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธโิดยถูกตอ้งแลว้ ให้
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ถอืว่ำผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิดร้บัเงนิคนืแลว้โดยชอบ และผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิม่มสีทิธิ
เรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืคำ่เสยีหำยใด ๆ อกีต่อไป 

 
(8) เมื่อผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิทีป่ระสงค์จะใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัไดป้ฏบิตัติำมเงือ่นไขกำรแจ้งควำม

จ ำนงกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั กล่ำวคอื ได้ส่งมอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิแบบแสดงควำมจ ำนง
กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมญั และช ำระเงนิค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ตำม
เงือ่นไขแล้ว ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะไม่สำมำรถเพกิถอนกำรใชส้ทิธไิด้ เว้นแต่จะได้รบัควำม
ยนิยอมเป็นหนงัสอืจำกบรษิทั 
 

(9) ในกรณีที่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธสิ่งมอบใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นจ ำนวนหน่วยมำกกว่ำจ ำนวน
หน่วยที่ประสงค์จะใชส้ทิธ ิบรษิัทจะส่งใบส ำคญัแสดงสทิธใิบใหม่ที่มจี ำนวนหน่วยของใบส ำคญั
แสดงสทิธสิว่นทีเ่หลอืคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธภิำยใน 14 วนันบัจำกวนัใชส้ทิธนิัน้ ๆ และ
จะท ำกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธใิบเกำ่ 
 

(10)  เมื่อพน้ก ำหนดวนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ยแล้ว แต่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธยิงัมไิดป้ฏบิตัติำมเงือ่นไข  
ของกำรใชส้ทิธทิีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้น ใหถ้อืว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธนิัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มี
กำรใชส้ทิธ ิและผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะใชส้ทิธไิมไ่ดอ้กีเมือ่พน้ก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย 
 

(11)  ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นบุคคลทีม่ใิช่สญัชำตไิทยหรอืไม่ใช่นิตบิุคคลในประเทศ จะ
สำมำรถใชส้ทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธไิดก้ต็่อเมื่อกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญันัน้
ไม่ท ำใหข้ดัต่อขอ้บงัคบัของบรษิัทเกีย่วกบัสทิธกิำรถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ทีม่ใิชส้ญัชำตไิทย ตำมที่
ระบุในขอ้ 9 ขอ้จ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
 

(12)  บรษิทัจะยื่นขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช ำระแลว้ของบรษิทัต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวน
หุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ส ำหรบักำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ภำยใน 14 วนันับจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใิน
แต่ละครัง้ และบรษิัทได้รบัช ำระค่ำหุ้นครบตำมจ ำนวนที่มกีำรใชส้ทิธแิล้ว นอกจำกนี้ บรษิัทจะ
ด ำเนินกำรจดทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดใ้ชส้ทิธนิัน้เขำ้เป็นผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใน
สมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัทีค่ ำนวณไดจ้ำกกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้ 
 

(13)  ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่ส ำรองไว้เพื่อรองรบักำรใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บรษิัทจะด ำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ม่สำมำรถใชส้ทิธไิด ้อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจะ
ไม่ชดใชค้่ำเสยีหำยให้แก่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไม่สำมำรถใช้สทิธไิด้เนื่องจำกกำรถูกจ ำกดั
สทิธติำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ทีร่ะบุไว้ในขอ้บงัคบัของบริษทั ไม่ว่ำหุน้สำมญัทีส่ ำรองไวจ้ะมจี ำนวน
เพยีงพอหรอืไม่กต็ำม เชน่ ในกรณีของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธติ่ำงดำ้วทีไ่มส่ำมำรถใชส้ทิธเิพรำะ
ถกูจ ำกดัสทิธติำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั เป็นตน้ 

 
(14)  ใบส ำคญัแสดงสทิธนิี้ไมม่ขีอ้ก ำหนดใหบ้รษิทัเรยีกใหใ้ชส้ทิธแิปลงสภำพกอ่นระยะเวลำทีก่ ำหนด 
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(15)  ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั หรอื กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อผูกพนับรษิทัฯหรอืบุคคลทีไ่ดร้บั

มอบหมำยจำกบุคคลดงักล่ำวเป็นผูพ้จิำรณำขอ้ก ำหนด เงือ่นไขอืน่และรำยละเอยีดอืน่ๆ หรอืเหตุ
ให้ต้องออกหุน้ใหม่ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชส้ทิธิทัง้ด้ำนรำคำและอตัรำกำรใช้สทิธติำม
วธิกีำรค ำนวณทีเ่หมำะสม เมือ่มเีหตุกำรณ์ตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุทีเ่กีย่วขอ้ง
ก ำหนด ทัง้นี้ หำกมกีรณีทีจ่ ำเป็นตอ้งขอมตจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ คณะกรรมกำรบรษิทัจะน ำเสนอ
ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตำมกฎระเบยีบต่อไป 
 

2. กำรจดัสรรและกำรส่งมอบ 
2.1 วิธีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บรษิัทจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มสีทิธไิด้รบักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมวนั
ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธไิด้รบักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ (Record Date)  วนัที่ 14 ธนัวำคม 
2560 ในอตัรำส่วน 4 หุน้สำมญัเดมิต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยไม่คดิมลูค่ำ(ในกรณีทีม่เีศษใหปั้ด
เศษทิง้) 
 

2.2 วิธีกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
บรษิทัจะด ำเนินกำรแต่งตัง้ให้ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ เป็นนำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิและบรษิทัจะ
ด ำเนินกำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีม่สีทิธไิดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธติำมวนั
ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รบักำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ (Record Date) วนัที่ 14 ธนัวำคม 
2560 ในอตัรำส่วน 4 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ในกรณีที่มเีศษให้ปัดเศษทิ้ง) ดัง
รำยละเอยีดดงันี้ 
2.2.1 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรพัย์กบับริษัทหลกัทรพัย์หรือศูนย์รบัฝำก

หลกัทรพัย ์
นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั คอื ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะท ำกำรสง่มอบใบส ำคญั
แสดงสทิธติำมจ ำนวนทีไ่ดร้บักำรจดัสรรใหแ้กผู่ท้ีไ่ดร้บักำรจดัสรรทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั 
ตำมชื่อและที่อยู่ทีร่ะบุในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นของบรษิัท ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผู้ถอืหุน้ที่มสีทิธิ
ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(Record Date) วนัที ่14 ธนัวำคม 2560 โดยเรว็ ในกรณีนี้ ผู้
ที่ได้รบักำรจดัสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รบัจัดสรรในตลำดหลักทรพัย์ได้
จนกว่ำจะไดร้บัใบส ำคญัแสดงสทิธิและตลำดหลกัทรพัย์อนุญำตใหใ้บส ำคญัแสดงสทิธทิ ำกำรซื้อ
ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย์ ซึง่อำจไดร้บัใบส ำคญัแสดงสทิธภิำยหลงัจำกใบส ำคญัแสดงสทิธขิอง
บรษิทัไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์ 
 

2.2.2 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซ้ือขำยหลักทรพัย์กับบริษัทหลักทรพัย์หรือศูนย์รบัฝำก
หลกัทรพัย ์
นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั คอื ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะด ำเนินกำรน ำใบส ำคญั
แสดงสทิธฝิำกไวก้บั “บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพือ่ผูฝ้ำก” และศนูยร์บั
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ฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีบ่รษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ฝำกใบส ำคญั
แสดงสทิธอิยู่ ในขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้กจ็ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ทีผู่ไ้ดร้บักำรจดัสรรฝำกไว ้และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้กผู่ท้ีไ่ดร้บักำรจดัสรรโดยเรว็ ในกรณีนี้ผู้
ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัที
ทีต่ลำดหลกัทรพัยอ์นุญำตใหใ้บส ำคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย ์
ทัง้นี้ ชื่อของผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรจะตอ้งตรงกบัชื่อเจำ้ของบญัชซีื้อขำยหลกัทรพัยท์ีผู่ไ้ดร้บั
กำรจดัสรรประสงคท์ีจ่ะฝำกใบส ำคญัแสดงสทิธไิวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลักทรพัยด์งักล่ำว มฉิะนัน้
แลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้บักำรจดัสรรตำมขอ้ 
(2.2.1) แทน 
 

2.2.3 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรพัยก์บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยส์มำชิกเลขท่ี 600 
นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั คอื ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะด ำเนินกำรน ำใบส ำคญั
แสดงสทิธทิีไ่ด้รบัจดัสรรฝำกไว้กบัศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ และศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์จะบนัทกึ
ยอดบญัชจี ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธติำมจ ำนวนทีไ่ดร้บัจดัสรรไวใ้นบญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิ
เลขที ่600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้ผูจ้องซื้อโดยเรว็ หำกผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสทิธติ้องกำรขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิผูถ้อืหุน้ดงักล่ำวจะต้องถอนใบส ำคญัแสดงสทิธอิอก
จำกบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ เลขที ่600 โดยต้องตดิต่อที่ ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ หรอื
บรษิทัหลกัทรพัย์ ซึ่งอำจจะมคี่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมอตัรำทีศู่นย์รบัฝำกหลกัทรพัย ์
และ/หรอืตำมทีบ่รษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ ๆก ำหนด ทัง้นี้ กำรถอนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีฝ่ำกไวใ้นบญัชี
ของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 จะตอ้งใชร้ะยะเวลำหนึ่งในกำรด ำเนินกำร ดงันัน้ ผู้
ถอืหุน้ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธใินตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีเ่มื่อตลำด
หลกัทรพัยอ์นุญำตใหใ้บส ำคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย ์และผูถ้อื
หุน้ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธไิดด้ ำเนินกำรถอนใบส ำคญัแสดงสทิธอิอกจำกบญัช ี600 
ดงักล่ำวแลว้ 

3. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษทัไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพ่ือรองรบักำรใช้สิทธิ 
บรษิทัจะชดใชค้ำ่เสยีหำยใหแ้กผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิตำมรำยละเอยีด ดงันี้ 
 
3.1 กำรค ำนวณค่ำเสียหำย  

บรษิทัจะชดใชค้่ำเสยีหำยใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิต่อเมื่อผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิด้มำแสดงควำม
จ ำนงทีจ่ะใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ไดป้ฏบิตัถิกูตอ้งครบถว้นตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดไว ้และบรษิทัไมส่ำมำรถจดัให้
มหีุน้สำมญัเพื่อรองรบักำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธไิดอ้ย่ำงครบถว้นโดยคำ่เสยีหำยทีบ่รษิทัจะชดใช้
ใหแ้กผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธขิำ้งตน้ สำมำรถค ำนวณไดด้งันี้ 

 คำ่เสยีหำยต่อใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย = B X [MP – EP] 
 โดยที ่

B     คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีไ่ม่สำมำรถจดัใหม้ ีและ/หรอืเพิม่ขึน้ได้ตำมอตัรำกำรใช้
สทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ ต่อ 1 หน่วย 
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MP คอื รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั ซึง่ค ำนวณจำกมลูค่ำกำรซื้อขำย
หุน้สำมญัของบรษิทัทัง้หมดหำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบรษิทัทีม่กีำรซื้อ
ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัยใ์นระหว่ำงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร (วนัทีเ่ปิด
ท ำกำรซื้อขำยของตลำดหลกัทรพัย)์ ตดิต่อกนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธใิน
ครัง้นัน้ ๆ ซึง่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิดแ้จง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธ ิ

EP คอื รำคำกำรใช้สิทธิ หรือรำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
เปลีย่นแปลงแลว้ตำมเงือ่นไขกำรปรบัสทิธ ิ

   
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีม่ใิชส่ญัชำตไิทยทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สำมญั แต่ไมส่ำมำรถจองซือ้ได้
เนื่องจำกอตัรำส่วนกำรถอืหุ้นของคนที่มใิช่สญัชำติไทยในขณะนัน้เกนิกว่ำร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้สำมญั บรษิทัจะไม่ชดใชค้่ำเสยีหำย 
หรอืด ำเนินกำรอื่นใดใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีม่ใิช่สญัชำตไิทย และผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีม่ใิช่
สญัชำตไิทยไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคำ่เสยีหำย หรอืเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชดใชใ้ด ๆ ทัง้สิน้  
 

3.2 วิธีกำรกำรชดใช้ค่ำเสียหำย  
บรษิทัจะช ำระใหเ้ป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะและจะจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 30 วนั นับ
จำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในแต่ละครัง้ ทัง้นี้  ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรส่งเช็คคืนเงนิค่ำเสยีหำย
ดงักล่ำวทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุในแบบจ ำนงกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัโดยถูกต้องแล้ว ให้
ถอืว่ำผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิดร้บัคนืเงนิคำ่เสยีหำยแลว้โดยชอบ และผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะไม่มสีทิธิ
เรยีกรอ้งดอกเบีย้หรอืคำ่เสยีหำยใด ๆอกีต่อไป 
 

4. เงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ 
บรษิทัจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธ ิและอตัรำกำรใชส้ทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญัตลอดอำยขุองใบส ำคญั

แสดงสทิธิ เมื่อเกดิเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรกัษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธไิมใ่หน้้อยไปกว่ำเดมิ ดงันี้ 

 
4.1 เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษทัอนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือ

แบง่แยกหุ้น   
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตัง้แต่วันที่ได้มีกำร
เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิทั 

(ก) รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

Price 1 = 
Price 0 x Par 1 

Par 0 
 

(ข) อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

     Ratio 1    = 
Ratio 0 x Par 0 

Par 1 
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 โดยที ่
 Price 1 คอื  รำคำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คอื  รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิกอ่นกำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คอื  อตัรำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คอื  อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิกอ่นกำรเปลีย่นแปลง 
 Par 1 คอื  มลูคำ่ทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Par 0 คอื  มลูคำ่ทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง    
 
4.2 เม่ือบริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลใน

วงจ ำกดั ในรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ค ำนวณได้ต ำ่กว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั  
กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ ื้อหุน้สำมญัจะ
ไม่ได้รบัสทิธใินกำรจองซื้อหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ ( วนัแรกทีข่ ึน้เครื่องหมำย XR ) กรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Issues) และ/หรอืวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ กรณีทีเ่ป็นกำร
เสนอขำยใหแ้กป่ระชำชนทัว่ไป และ/หรอืกรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหแ้กบุ่คคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี โดย 
“รำคำสุทธติ่อหุน้ของหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ทีบ่รษิทัจะไดร้บัจำกกำรเสนอ
ขำยหุน้สำมญั หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรออกหลกัทรพัย์นัน้ (ถ้ำม)ี หำรด้วยจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อก
ใหมท่ัง้หมด 
“รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั” ก ำหนดไวเ้ท่ำกบั “รำคำตลำดเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักต่อหุน้ของหุน้
สำมญัของบรษิทั” โดยที ่“รำคำตลำดเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั” หมำยถงึ มลูค่ำกำร
ซื้อขำยหุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิทั  หำรด้วยจ ำนวนหุน้สำมญัของบรษิทัทีม่กีำรซื้อขำยทัง้หมดในตลำด
หลกัทรพัย ์ในระยะเวลำ 7 วนัท ำกำร ( วนัทีเ่ปิดท ำกำรซื้อขำยของตลำดหลกัทรพัย ์) ตดิต่อกนัก่อนวนัที่
ใชใ้นกำรค ำนวณ  
“วนัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บัสทิธใินกำรจองซื้อหุน้สำมญัทีอ่อกใหม ่
(วนัแรกทีข่ ึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิ (Right Issue) และ/หรอื
วนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ส ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/
หรอืกรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหแ้กบุ่คคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 
ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั” เนื่องจำกหุน้สำมญัไมม่กีำรซื้อขำยใน
ชว่งเวลำดงักล่ำว บรษิทัจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุธิรรมเพือ่ใชใ้นกำรค ำนวณแทน 
อนึ่ง ในกรณีทีม่กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัพรอ้มกนัมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใตเ้งือ่นไขทีต่้องจองซื้อ
ดว้ยกนั ใหใ้ชร้ำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำสุทธติ่อหุน้ของหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ แต่ในกรณีทีก่ำร
เสนอขำยดงักล่ำวไม่อยู่ภำยใตเ้งือ่นไขทีจ่ะต้องจองซื้อด้วยกนัใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยทีต่ ่ำกว่ำรอ้ยละ 
90 ของรำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 

 
(ก) รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

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

[ MP (A+ B)] 
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(ข) อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

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

[ (A x MP) + BY] 
โดยที ่ 
Price 1  คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0 คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิกอ่นกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1  คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คอื  อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิกอ่นกำรเปลีย่นแปลง 
MP  คอื  รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั 
A  คอื จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรยีกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วนัก่อนวนัปิด

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสทิธใินกำรจองซื้อหุ้นสำมญัที่ออกใหม ่
กรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืวนักอ่นวนัแรก
ของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญั
ให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรอื กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่
บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B คอื  จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ทัง้กำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
     และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำย 
    ใหแ้กบุ่คคลในวงจ ำกดั 
BY  คอื  จ ำนวนเงนิที่ได้รบัหกัด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำม)ี จำกหุ้นสำมญัที่ออก 
    ใหม่ทัง้กำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิ และ/หรอื เสนอขำยให้แก่ 
    ประชำชนทัว่ไป และ/หรอืเสนอขำยใหแ้กบุ่คคลในวงจ ำกดั 

 
4.3  เม่ือบริษัทเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/

หรือบุคคลในวงจ ำกดั โดยท่ีหลกัทรพัย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลกัทรพัยใ์นกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ 
หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั (เช่นหุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั) โดยท่ีรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบัสิทธิ
ดงักล่ำวต ำ่กว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั  
กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สำมญัไมไ่ด้
รบัสทิธกิำรจองซื้อหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่ใด ๆ ขำ้งต้นทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภำพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สำมญั 
หรอืใหส้ทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญั (วนัแรกทีข่ ึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อื
หุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรอืวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สทิธทิี่จะแปลง
สภำพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สำมญั หรอืใหส้ทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญั กรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชน
ทัว่ไป และ/หรอืกรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหแ้กบุ่คคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 
“รำคำสุทธติ่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัสทิธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงนิทีบ่รษิทัจะไดร้บัจำก
กำรขำยหลกัทรพัยท์ีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภำพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สำมญั หรอืใหส้ทิธใินกำรซือ้หุน้สำมญั หกั
ด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกดิจำกกำรออกหลักทรพัย์นัน้ (ถ้ำม)ี รวมกบัเงนิที่จะได้รบัจำกกำรแปลงสภำพ หรอื
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เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรอืใช้สทิธิซื้อหุ้นสำมญันัน้ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้สิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อ
รองรบักำรใชส้ทิธนิัน้ 
“รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั” ใหใ้ชแ้ละมคีวำมหมำยเชน่เดยีวกบัรำยละเอยีดในขอ้ 4.2
ขำ้งตน้ 

(ก) รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

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

BY 
[ MP ( A+ B)] 

 
             (ข) อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

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

[( A x MP ) + BY ] 
โดยที ่ 
Price 1   คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0  คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิกอ่นกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1   คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0  คอื  อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิกอ่นกำรเปลีย่นแปลง 
MP  คอื  รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั 
A คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีไ่ดเ้รยีกช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ ณ วนัก่อน

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในกำรจองซื้อ
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือ
เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ 
กรณีเสนอขำยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื วนักอ่นวนัแรก
ของกำรเสนอขำยหลักทรพัย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะ
แปลงสภำพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สำมญั หรอืใหส้ทิธใินกำร
ซื้อหุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/
หรอื กรณีเสนอขำยใหแ้กบุ่คคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B คอื จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบักำรใช้สิทธิของ
หลักทรัพ ย์ ใด  ๆ  ที่ ให้สิทธิที่ จ ะแปลงสภำพ  หรือ
เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรอืให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ
ตำมที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรอื เสนอขำย
ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรอื เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ำกดั 

BY  คอื จ ำนวนเงนิทีไ่ด้รบัหกัด้วยค่ำใชจ้่ำย (ถ้ำม)ี จำกกำรออก
หลักท รัพ ย์ ใด  ๆ  ที่ ให้สิทธิที่ จ ะแปลงสภ ำพ  หรือ
เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ 
ส ำหรบักำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรอื เสนอ
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ขำยใหแ้กป่ระชำชนทัว่ไป และ/หรอืเสนอขำยใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ำกดั รวมกบัเงนิที่จะได้รบัจำกกำรใช้สิทธิแปลง
สภำพหรอืเปลีย่นเป็นหุน้สำมญั หรอืใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั 

 
4.4 เม่ือบริษทัจ่ำยปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษทั  

กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ ื้อหุน้สำมญัจะไม่
มสีทิธริบัหุน้ปันผล (วนัแรกทีข่ ึน้เครือ่งหมำย XD) 

(ก) รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

Price 1 = 
Price 0 x A 
   [A + B] 

 
(ข) อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

Ratio 1 = 
Ratio 0 x [A + B] 

A 
โดยที ่ 
Price 1   คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0  คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิกอ่นกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1   คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0  คอื  อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิกอ่นกำรเปลีย่นแปลง 
A คอื จ ำนวนหุ้นสำมัญ ที่ได้เรยีกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วัน

กอ่นปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้สำมญัเพื่อสทิธใินกำรรบัหุน้
ปันผล 

B  คอื  จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหมใ่นรปูแบบของหุน้สำมญัปันผล 
 

4.5  เม่ือบริษทัจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอตัรำร้อยละ 100 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของ
บริษทัหลงัหกัภำษีเงินได้นิติบคุคลและเงินส ำรองตำมกฎหมำย 
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆในระหว่ำงอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทัง้นี้  กำร
เปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ ื้อหุ้นสำมญัจะไม่มี
สทิธริบัเงนิปันผล (วนัแรกทีข่ ึน้เครือ่งหมำย XD) 
อัตรำร้อยละของเงนิปันผลที่จ่ำยให้กับผู้ถือหุ้นค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละรอบระยะเวลำบญัช ีหำรดว้ยก ำไรสทุธติำมงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัหลงัหกัภำษเีงนิ
ไดน้ิตบิุคคลและเงนิส ำรองตำมกฎหมำยของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะบญัชเีดยีวกนั โดยทีเ่งนิปันผล
ทีจ่่ำยออกจรงิดงักล่ำว ใหร้วมถงึเงนิปันผลทีจ่่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบญัชดีงักล่ำวดว้ย 
 

(ก) รำคำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 
Price 1 = Price 0 x [ MP – (D – R)] 

   MP  
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(ข) อตัรำกำรใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 
Ratio = Ratio 0 x MP 

  [MP – (D – R)] 
   โดยที ่ 
   Price 1   คอื  รำคำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
   Price 0  คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิกอ่นกำรเปลีย่นแปลง 
   Ratio 1  คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
   Ratio 0  คอื อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิกอ่นกำรเปลีย่นแปลง 
   MP  คอื รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั 
   D  คอื เงนิปันผลต่อหุน้ทีจ่่ำยแกผู่ถ้อืหุน้ 

   R  คอื เงนิปันผลต่อหุน้ทีจ่่ำยในอตัรำรอ้ยละ 100 โดยค ำนวณ  
จำกก ำไรสทุธติำมงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัหลงัหกั  
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและเงนิส ำรองตำมกฎหมำยหำรดว้ย 
จ ำนวนหุน้ทัง้หมดทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล 

รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั 
 คอื  รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของ

บรษิทั 
รำคำตลำดเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั 
 คอื มูลค่ำกำรซื้อขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดของบรษิัท หำรด้วย

จ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทที่มีกำรซื้อขำยทัง้หมดใน
ตลำดหลกัทรพัย ์ในระยะเวลำ 7 วนัท ำกำร (วนัทีเ่ปิดท ำ
กำรซื้อขำยของตลำดหลกัทรพัย)์ ตดิต่อกนักอ่นวนัทีใ่ชใ้น
กำรค ำนวณ 

วนัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ คอื วนัแรกทีผู่ซ้ ื้อหุน้สำมญัจะไม่ได้รบัสทิธใินเงนิปันผล (วนั
แรกทีข่ ึน้เครือ่งหมำย XD) 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิทั” เนื่องจำกหุน้สำมญัไม่มี
กำรซือ้ขำยในชว่งเวลำดงักล่ำว บรษิทัจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุตธิรรมเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณ
แทน 
 

4.6 ในกรณีท่ีมีเหตกุำรณ์ใดๆ อนัท ำให้ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได้ โดย
ท่ีเหตุกำรณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.5 บริษัทจะพิจำรณำเพื่อก ำหนดกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิธแิละ/หรอือตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่ (หรอืปรบัจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธิ
แทนอตัรำกำรใชส้ทิธ)ิ อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำใหส้ทิธขิองผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธดิอ้ยไปกว่ำเดมิ ทัง้นี้ 
ใหถ้อืว่ำผลกำรพจิำรณำนัน้เป็นทีสุ่ด โดยบรษิทัจะแจง้ตลำดหลกัทรพัย์และส ำนักงำน ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 
15 วนั นับจำกวนัทีม่เีหตุใหต้้องด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงกำรใชส้ทิธ ิหรอืผลกำรพจิำรณำเป็นทีสุ่ด พรอ้ม
ทัง้ปิดประกำศขอ้ก ำหนดสทิธทิีไ่ดร้บักำรแกไ้ข ณ ทีท่ ำกำรส ำนักงำนใหญ่ และแจง้ใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธทิรำบตำมวธิกีำรในขอ้ 12.5 
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4.7 กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.6 เป็น
อิสระต่อกนั ส ำหรบัในกรณีที่เหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้พรอ้มกนัให้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรยีงล ำดบั
ดังนี้ คือ  ข้อ  4.1 → 4. 5 → 4.4 →4. 2 → 4.3) → 4.6 โดยในแต่ ละล ำดับครัง้ที่ค ำนวณ กำร
เปลีย่นแปลงใหค้งสภำพของรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธเิป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง 
บรษิัทจะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธติำมขอ้ 4.1 ถงึขอ้ 4.6 
โดยบอกถงึรำยละเอยีดวธิกีำรค ำนวณและเหตุผลทีต่อ้งมกีำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรพัยใ์ห้  
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิรำบผ่ำนทำงข่ำวตลำดหลกัทรพัย์ (SET Portal) โดยไม่ชกัชำ้ในวนัทีเ่หตุกำรณ์
เกดิขึน้หรอืกอ่นวนัหรอืภำยใน 9.00 น. ของวนัทีอ่ตัรำและรำคำใชส้ทิธมิผีลใชบ้งัคบั และแจง้ต่อส ำนกังำน 
ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันับจำกวนัทีท่ีม่ผีลบงัคบัใชต้่อกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำร
ใชส้ทิธ ิ
 

4.8 บริษัทจะไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงรำคำและอตัรำกำรใช้สิทธิเว้นแต่จะมกีำรปรบัสทิธติำมเงื่อนไขกำร
ปรบัสทิธ ิรวมทัง้จะไมข่ยำยอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
 

4.9 บริษทัอำจท ำกำรปรบัรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรบั
อตัรำกำรใช้สิทธิก็ได้ ทัง้นี้ หำกบรษิทัต้องออกหุน้รองรบัเพิม่เตมิ บรษิทัต้องยื่นมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ที่
อนุมตัใิหอ้อกหุน้รองรบักำรปรบัสทิธนิัน้อย่ำงเพยีงพอต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรบัสทิธิ จงึจะถอืว่ำ
บรษิทัไดร้บัอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้รองรบั 
 

4.10  ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่มีรำคำต ำ่กว่ำ
มูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท (Par Value) บรษิัทขอสงวนสทิธิที่จะปรบัรำคำใช้สทิธิใหม่
เทำ่กบัมลูคำ่ทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิทั ส ำหรบัอตัรำกำรใชส้ทิธใิหมใ่หใ้ชอ้ตัรำกำรใชส้ทิธทิีค่ ำนวณ
ไดต้ำมขอ้ 4.1) ถงึขอ้ 4.6) เชน่เดมิ 

 
5. สถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่ำงวนัท่ีผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงกำรใช้

สิทธิ 
 สถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่ยู่ระหว่ำงวนัทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิดแ้สดงควำมจ ำนงกำรใช้
สทิธ ิและวนัก่อนวนัที่กระทรวงพำณิชย์จะรบัจดทะเบียนเพิม่ทุนช ำระแล้ว อนัเนื่ องมำจำกกำรใช้สทิธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธจิะมสีถำนภำพและสทิธเิช่นเดยีวกบัใบส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ได้แสดงควำมจ ำนงใชส้ทิธ ิ
และสถำนภำพจะสิ้นสุดลงในวนัทีก่ระทรวงพำณิชย์ได้รบัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแล้วอนัเนื่องมำจำกกำรใช้
สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธขิำ้งตน้แลว้ 
 ในกรณีทีบ่รษิทัมกีำรปรบัรำคำใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธใินช่วงทีบ่รษิทัยงัไม่ไดน้ ำหุน้สำมญั
ทีเ่กดิขึน้จำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธเิขำ้จดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย ์ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่
ไดท้ ำกำรใชส้ทิธแิลว้จะไดร้บักำรปรบัสทิธยิอ้นหลงั โดยบรษิทัจะด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัใหม่เพิม่เตมิใหแ้ก่ผู้
ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธโิดยเรว็ทีส่ดุตำมจ ำนวนทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิมควรจะไดร้บัหำกรำคำทีไ่ดป้รบัใหม่
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นัน้มผีลบงัคบัใช ้โดยหุน้สำมญัส่วนเพิม่อำจไดร้บัชำ้กว่ำหุน้สำมญัทีไ่ดร้บัก่อนหน้ำนี้แลว้ แต่ไมเ่กนิ 45 วนันับ
จำกวนัทีม่กีำรปรบัสทิธ ิ
 

6. สิทธิของหุ้นสำมญัใหม่ท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 สทิธขิองหุน้สำมญัทีอ่อกตำมกำรใชส้ทิธขิองผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ จะมสีทิธแิละสภำพ
เหมอืนหุน้สำมญัเดมิของบรษิทัทีอ่อกไปก่อนหน้ำนี้แลว้ รวมทัง้สทิธใินกำรรบัเงนิปันผลหรอืประโยชน์อื่นใดที่
บรษิทัใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ ทัง้นี้ นับแต่วนัที่กระทรวงพำณิชย์รบัจดทะเบียนเพิม่ทุนช ำระแล้วและนำยทะเบียนหุ้น
สำมญัของบรษิัทได้จดแจ้งชื่อผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบรษิัท หำก
บรษิัทได้ประกำศวันก ำหนดให้สทิธิในเงนิปันผล หรอืผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวนัที่กระทรวง
พำณิชยร์บัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้และนำยทะเบยีนหุน้สำมญัของบรษิทัได้จดแจง้ชื่อผูถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธเิป็นผูถ้อืหุน้ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำวจะไม่มสีทิธิ
ไดร้บัเงนิปันผลหรอืผลประโยชน์อืน่นัน้ 
 ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีำรปรบัสทิธ ิและบรษิทัตอ้งออกหุน้สำมญัรองรบัเพิม่เตมิ บรษิทัจะด ำเนินกำรยื่นมติ
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตัใิหอ้อกหุน้สำมญัรองรบัเพิม่เตมิต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยเรว็ 
 

7. รำยละเอียดเก่ียวกบัหุ้นออกใหม่เพ่ือรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ลกัษณะส ำคญัของหุ้น 
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบั
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขำย
ครัง้ที่ 1 (ALT-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบรษิทั 

: ไม่เกิน  250,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขำยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
เดมิของบรษิทัในครัง้นี้ 

มลูคำ่ทีต่รำไว ้ : หุน้ละ 0.50 บำท 
รำคำกำรใชส้ทิธ ิ : 3.00 บำท ต่อหุ้น เว้นแต่จะมีกำรปรบัรำคำกำรใช้

สทิธ ิซึง่เป็นไปตำมเงือ่นไขปรบัสทิธ ิ
 
เนื่องจำกหุน้สำมญัของบรษิทัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ ดงันัน้ หุน้สำมญัทีอ่อก

ใหม่เนื่องจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธจิะสำมำรถเขำ้ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยไ์ด้  ภำยหลงั
จำกทีบ่รษิทัด ำเนินกำรจดทะเบยีนหุน้สำมญัใหม่ดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ โดยบรษิทัจะด ำเนินกำรยื่น
ขออนุญำตน ำหุ้นสำมญัที่ออกใหม่จำกกำรใช้สทิธิแปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสทิธิเขำ้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลำดหลกัทรพัย์ภำยใน 30 วนันับจำกวนัสุดทำ้ยของระยะเวลำกำรใชส้ทิธแิต่ละครัง้ 
ทัง้นี้ เพื่อให้หุ้นสำมญัดงักล่ำวสำมำรถท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสำมญัเดิมของ
บรษิทั และในกรณีทีบ่รษิทัมหีุน้สำมญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ 
เหลอืจำกกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย บรษิทัจะน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
พจิำรณำต่อไปตำมล ำดบั 
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8. กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมญัออกใหม่ 
ในกำรใชส้ทิธิซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัทตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทน

ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีใ่ชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญั สำมำรถเลอืกใหบ้รษิทัด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้  โดย
จะตอ้งระบุมำในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัดว้ย 

(1) ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั โดยใหอ้อกใบหุน้
ในนำมของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิศนูย์รบัฝำกหลกัทรพัยใ์นฐำนะนำยทะเบยีนจะส่งมอบใบหุน้ตำม
จ ำนวนที่ใช้สทิธิแก่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธทิำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้ง
ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัภำยใน 15 วนัท ำกำรนับจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธแิต่ละครัง้ 
ในกรณีนี้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั จะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำร
ใชส้ทิธใินตลำดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบหุน้และตลำดหลกัทรพัยอ์นุญำตใหหุ้น้สำมญัทีเ่กดิจำก
กำรใชส้ทิธทิ ำกำรซื้อขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย์ ซึ่งอำจจะได้รบัใบหุน้ภำยหลงัจำกทีหุ่น้สำมญัทีเ่กดิ
จำกกำรใชส้ทิธไิดร้บัอนุญำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย์ 
 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุน้สำมญั แต่ประสงค์ที่
จะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย ์ซึง่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธมิบีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย์
อยู ่กรณีนี้ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธติอ้งระบุชือ่บรษิทัหลกัทรพัย ์เลขที่สมำชกิ (Broker) และเลขทีบ่ญัชี
ซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธใิหถู้กตอ้งในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั 
บรษิัทจะส่งมอบหุน้สำมญัผ่ำนบญัชฝีำกหลกัทรพัย์ดังกล่ำวภำยใน 7 วนัท ำกำร นับจำกวนัก ำหนด 
กำรใชส้ทิธแิต่ละครัง้ ในกรณีนี้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ด้รบักำรจดัสรรหุน้สำมญั จะสำมำรถขำย
หุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธใินตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัททีีต่ลำดหลกัทรพัยอ์นุญำตใหหุ้น้สำมญัทีเ่กดิ
จำกกำรใชส้ทิธทิ ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย์ 
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีใ่ชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัเลอืกใหบ้รษิทัด ำเนินกำรตำมขอ้ (2) ชื่อ
ของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ จะตอ้งตรงกบัชือ่เจำ้ของบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยท์ีผู่้
ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธปิระสงคท์ีจ่ะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชหีลกัทรพัย์ดงักล่ำว มฉิะนัน้แลว้ บรษิทัขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรออกใบหุน้แกผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ตำมขอ้ (1) แทน 
 

(3) ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้รบักำรจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้
บรกิำรของศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธปิระสงค์ทีจ่ะฝำกหุน้สำมญัไว้ในบญัชี
ของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มำชกิเลขที ่600 ในกรณีนี้ บรษิทัจะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำร
ใช้สทิธิฝำกไว้กบัศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ และศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุ้น
สำมญั ตำมจ ำนวนทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่
600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นับจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ เมื่อผูท้ีไ่ด้รบักำรจดัสรรหุน้ต้องกำรขำยหุน้ ผูท้ีไ่ด้ร ับ
กำรจดัสรรหุน้ตอ้งถอนหุน้ออกจำกบญัช ี600 ดงักล่ำว โดยตอ้งตดิต่อผ่ำนบรษิทัหลกัทรพัย ์ซึง่อำจจะ
มคี่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมทีศู่นยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ และ/หรอื ตำมทีบ่รษิทัหลกัทรพัย์นัน้
ก ำหนด ดังนัน้ ในกรณีนี้  ผู้ที่ได้รบักำรจัดสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้ รบักำรจัดสรรในตลำด
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หลกัทรพัยไ์ดเ้มื่อตลำดหลกัทรพัยอ์นุญำตใหหุ้น้ของบรษิทัท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย ์และผู้
ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ไดด้ ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำกบญัช ี600 ดงักล่ำวแลว้ 
 

9. ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
9.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 บรษิทัไม่มขีอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั เวน้แต่กำร
โอนเกดิขึน้ในชว่งปิดสมดุทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อพกักำรโอนตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ21 วนั ก่อน
วนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย และตลำดหลกัทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้เครื่องหมำย SP (หำ้มซื้อขำย) ล่วงหน้ำ 2 วนัท ำ
กำรจนถงึวนั Record Date  โดยภำยหลงักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ บรษิทัจะยื่น
ค ำขออนุญำตน ำใบส ำคญัแสดงสทิธจิดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยโ์ดยเรว็ และ
คำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยใน 45 วนันบัจำกวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธแิลว้เสรจ็ 
 

9.2 บคุคลท่ีมิใช่สญัชำติไทย 
9.2.1 บรษิทัจะไม่ออกหุ้นสำมญัให้แก่ผูใ้ช้สทิธทิีม่ใิช่สญัชำตไิทย ซึ่งได้ด ำเนินกำรใชส้ทิธติำมวธิกีำรใช้

สทิธจินท ำใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ของคนทีม่ใิช่สญัชำตไิทยมจี ำนวนเกนิกว่ำรอ้ยละ 49 ตำมทีร่ะบุใน
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่6 หรอืตำมสดัสว่นทีอ่ำจมกีำรแกไ้ขในขอ้บงัคบัของบรษิทัในอนำคต 

9.2.2 หำกมจี ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธแิละ/หรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีร่อกำรใชส้ทิธ ิณ วนัใชส้ทิธ ิ
รวมกนัมมีำกกว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่นุญำตใหซ้ื้อไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้เรื่องสดัส่วน
กำรถอืครองหุน้ของบุคคลทีม่ใิช่สญัชำตไิทย บรษิทัจะด ำเนินกำรใหผู้ท้ีม่ใิช่สญัชำตไิทยได้ใชส้ทิธิ
ตำมล ำดบักำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธทิีค่รบถ้วนสมบูรณ์ตำมทีก่ ำหนดไว ้ทัง้นี้ หำกมผีูท้ีม่ใิช่
สญัชำตไิทยได้แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธทิีค่รบถ้วนสมบูรณ์ในล ำดบัเดยีวกนั บรษิทัสำมำรถใช้
ดุลพนิิจในกำรพจิำรณำด ำเนินกำรใหผู้ท้ีม่ใิช่สญัชำตไิทยดงักล่ำวใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธไิด้
ตำมควำมเหมำะสม  

9.2.3 หำกขอ้จ ำกดักำรโอนดงักล่ำวขำ้งต้น มผีลท ำใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดง
สทิธทิีม่ใิช่สญัชำตไิทยทีไ่ดด้ ำเนินกำรใชส้ทิธติำมวธิกีำรใชส้ทิธ ิไม่สำมำรถใชส้ทิธไิดต้ำมจ ำนวนที่
ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน บรษิทัจะคนืใบส ำคญั
แสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สทิธิ และเงนิที่เหลือให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีม่ใิช่สญัชำตไิทยดงักล่ำว ภำยใน 14 วนันับจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละ
ครัง้ ตำมวธิกีำรและเงือ่นไขทีบ่รษิทัก ำหนด โดยไมม่ดีอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยอืน่ใด 

9.2.4 ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีม่ใิช่สญัชำตไิทยจะไม่ไดร้บักำรชดเชย ไม่
ว่ำรปูแบบใดจำกบรษิทั ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรใชส้ทิธไิด ้โดยมสีำเหตุมำจำกขอ้จ ำกดัเรื่อง
สดัส่วนกำรถือครองหลกัทรพัย์ของผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิทีม่ใิช่
สญัชำตไิทย 

9.2.5 ในกรณีทีผู่้ถอืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่มใิช่สญัชำตไิทยไม่สำมำรถใช้
สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ อันเนื่องมำจำกข้อจ ำกัดกำรโอนตำมที่กล่ำวในข้อ 9.2.1 ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำวจะยงัคงสำมำรถทีจ่ะด ำเนินกำรใช้สทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธใินส่วนที่
ยงัไมส่ำมำรถใชส้ทิธไิด ้โดยใหด้ ำเนินกำรใชส้ทิธติำมวธิกีำรใชส้ทิธ ิในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง
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ในกำรใชส้ทิธใินครัง้ต่อๆไป จนถงึวนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย ตรำบเท่ำทีก่ำรด ำเนินกำรดงักล่ำวไม่มผีล
ท ำให้ขดัต่อข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นของบริษัท ทัง้นี้  ในกรณี ณ วันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย หำกผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่ส ัญชำติไทยยงัไม่สำมำรถใช้สิทธิได ้
เนื่องจำกอตัรำส่วนกำรถอืหุน้ของคนทีม่ใิช่สญัชำตไิทยในขณะนัน้เกนิกว่ำจ ำนวนทีร่ะบุไวข้อ้จ ำกดั
กำรโอนหุน้สำมญั ใหถ้อืว่ำใบส ำคัญแสดงสทิธดิงักล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่
มใิช่สญัชำติไทยดงักล่ำว ไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยใดๆต่อบรษิัท และบรษิัทจะไม่ด ำเนินกำร
ชดใชค้ำ่เสยีหำยทีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 
 

10. ท่ีมำของกำรก ำหนดรำคำหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย 
 ไม่มกีำรก ำหนดรำคำของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเนื่องจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำวเป็นกำร
ออกโดยไมค่ดิมลูคำ่ 
 

11. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 ในกรณีทีม่เีหตุใหเ้กดิผลกระทบต่อผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิัง้ในส่วนของรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำ
กำรใชส้ทิธทิีท่ ำใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิสยีผลประโยชน์นอกหนือจำกทีก่ ำหนดไว ้กำรเรยีกและ/หรอืกำร
ประชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธใิหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 
11.1 ในกำรเรยีกประชุมผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสิทธ ิไม่ว่ำจะเป็นกำรเรยีกประชุมโดยบรษิัทหรอืผูถ้ือใบส ำคญั

แสดงสทิธ ิใหบ้รษิทัจดัท ำหนังสอืนัดประชมุ ระบุ สถำนที ่วนั เวลำ ผูท้ีข่อใหเ้รยีกประชุม และเรื่องทีจ่ะ
พจิำรณำในทีป่ระชมุ และจดัส่งใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บำงส่วนแต่
ละรำย ตำมรำยชื่อ และที่อยู่ที่ปรำกฎอยู่ในสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิและแจ้งผ่ำน
ระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัย์ เพื่อก ำหนดสทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อน
กำรประชุมในแต่ละครัง้ ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้จัดประชุม จะต้องมีผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิด้ใชส้ทิธซิึ่งถอืใบส ำคญัแสดงสทิธริวมกนัไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ  25 ของจ ำนวน
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธเิป็นผูร้อ้งขอ โดยท ำเป็นหนงัสอืทีร่ะบุเหตุผลอยำ่งชดัเจนในกำรขอให้
มีกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะต้องจัดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน
ระยะเวลำ 30 วนันบัจำกวนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืรอ้งขอใหจ้ดัประชมุ  

11.2 ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ย ังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บำงส่วนซึ่งมสีทิธเิขำ้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขำ้ร่วมประชุมและออก
เสยีงแทนตนกไ็ด ้โดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำวจะตอ้งจดัท ำหนังสอืมอบฉันทะตำมแบบทีบ่รษิทั
ก ำหนดและให้ยื่นหนังสอืมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรอืผูท้ีป่ระธำนทีป่ระชุมมอบหมำยก่อนเริม่
ประชมุ  
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่มสีทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิหมำยถงึ ผูถ้ือใบส ำคญั
แสดงสทิธทิีย่งัไมไ่ดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บำงสว่นของบรษิทัในขณะนัน้ โดยไมร่วมถงึผูถ้อืใบส ำคญั
แสดงสทิธิคนใดที่มสี่วนได้เสียในขอ้พิจำรณำอนัใดซึ่งที่ประชุมจะพิจำรณำและลงมติ ห้ำมมิให้ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธคินนัน้ออกเสยีงลงคะแนนในขอ้พจิำรณำขอ้นัน้  
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีม่สี่วนได้เสยีตำมขอ้นี้ หมำยถงึ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีม่คีวำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ในเรือ่งทีท่ีป่ระชมุพจิำรณำลงมต ิ
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11.3 ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธมิคีะแนนเสยีงเทำ่กบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ที่ถืออยู่ โดยใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสยีง ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสยีง
ลงคะแนน นอกจำกสทิธทิีต่นมใีนฐำนะเป็นผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 

11.4 ในกำรประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ดัขึน้โดยบรษิทั ใหป้ระธำนกรรมกำรบรษิทัหรอืบุคคลทีไ่ดร้บั
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบรษิทั ท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนทีป่ระชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิในกรณีที่
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นผูจ้ดัประชมุ ประธำนในทีป่ระชุมอำจจะมำจำกบุคคลทีถ่อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ลงมติเห็นชอบคดัเลอืก นอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรหรอืบุคคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย 
โดยทีท่ ัง้สองกรณีประธำนทีป่ระชมุไมม่สีทิธอิอกเสยีงชีข้ำด 

11.5 องคป์ระชมุในกำรประชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ช้
สทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บำงส่วน และ/หรอื ผูร้บัมอบฉันทะซึ่งถอืใบส ำคญัแสดงสทิธริวมกนัไม่น้อยกว่ำ
รอ้ยละ 25 ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิด้ใชส้ทิธ ิจงึจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีทีไ่ม่ครบ
เป็นองคป์ระชุม ใหถ้อืว่ำกำรประชุมเป็นอนัระงบัไป หำกกำรประชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธนิัน้เป็นกำร
เรยีกโดยมตคิณะกรรมกำรบรษิทัใหน้ดัประชมุใหมภ่ำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั แต่ไมเ่กนิกว่ำ 14 
วนั นับจำกวนัก ำหนดประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธใินครัง้แรก และใหบ้รษิทัด ำเนินกำรจดัส่งหนังสอื
เชญิประชมุไปยงัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิกุรำยและตลำดหลกัทรพัยต์ำมรำยละเอยีดและวธิกีำรทีร่ะบุไว้
ขำ้งต้น โดยเรื่องทีจ่ะพจิำรณำและลงมตใินทีป่ระชุมครัง้ใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดมิทีอ่ำจพจิำรณำไดโ้ดย
ชอบในกำรประชุมครัง้ก่อนเท่ำนัน้ ในกำรประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชุม กล่ำวคอื 
มผีู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิมำประชุมเท่ำใดถือว่ำเป็นองค์ประชุม ทัง้นี้ ส ำหรบัในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธเิป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีกประชมุ จะไมม่กีำรเรยีกประชมุใหม่ 

11.6 ในกรณีทีป่รำกฏว่ำกำรประชุมครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแลว้ 45 นำท ียงัมผีูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิขำ้
รว่มประชมุยงัไมค่รบเป็นองคป์ระชมุใหถ้อืว่ำกำรประชมุเป็นอนัระงบัไป 

11.7 มติที่ประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธจิะต้องประกอบด้วย คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
หน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธ ิและ/หรอื ใชส้ทิธไิปแลว้บำงสว่น ณ ขณะนัน้ ซึง่มำประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

11.8 มตใิดๆ ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิดล้งมตไิปแลว้นัน้ ใหถ้อืว่ำมผีลผกูพนัผูถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธทิกุรำย ไมว่่ำผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธนิัน้จะไดเ้ขำ้รว่มประชมุดว้ยหรอืไมก่็ตำม 

11.9 ภำยหลงัจำกบรษิทัไดด้ ำเนินกำรจดัประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัจะแจง้มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อื
ใบส ำคญัแสดงสทิธใิหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิรำบผำ่นทำงขำ่วตลำดหลกัทรพัยโ์ดยเรว็ 

11.10 บรษิทัจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธภิำยในระยะเวลำไม่เกนิ 14 วนั นับจำกวนั
ประชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธโิดยใหป้ระธำนทีป่ระชมุถอืใบส ำคญัแสดงสทิธใินครัง้นัน้ ๆ เป็นผูล้งนำม
รบัรองรำยงำนกำรประชุม และจดัเกบ็รำยงำนกำรประชุมไวท้ีส่ ำนักงำนใหญ่ของบรษิทั ทัง้นี้ รำยงำน
กำรประชุมดังกล่ำวซึ่งลงนำมโดยประธำนที่ประชุมในแต่ละครัง้ให้ถือว่ำถูกต้อง และผูกพันผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิกุรำยไม่ว่ำจะไดเ้ขำ้รว่มประชมุดว้ยหรอืไม่กต็ำม และในกรณีที่ผีูถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธิร้องขอ บรษิัทจะจดัส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิรำยที่ร้องขอ โดยผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำวจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบักำรจดัสง่รำยงำนกำรประชมุนัน้ 
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11.11 ในกำรประชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกบรษิทั และทีป่รกึษำกฎหมำย
ของบรษิทัมสีทิธทิีจ่ะเขำ้ร่วมประชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิพือ่แสดงควำมคดิเหน็หรอืใหค้ ำอธบิำยใน
ทีป่ระชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

11.12 บรษิทัจะเป็นผูช้ ำระคำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรจดัประชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิัง้หมด 
11.13 บรษิทัจะแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก ำหนดสทิธติำมมตทิีป่ระชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธนิบัตัง้แต่วนัทีป่ระชมุเพือ่

ลงมตแิละบรษิทัจะแจง้กำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก ำหนดสทิธเิป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. และ
ตลำดหลกัทรพัยท์รำบภำยใน 15 วนันบัแต่วนัทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมินัน้ 
 

12. กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก ำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
12.1 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือไม่ท ำให้สิทธิของผู้ถือใบส ำคญั

แสดงสิทธิด้อยลง 
 กำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก ำหนดสทิธใินเรื่องทีเ่หน็ไดว้่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธโิดยชดั
แจง้ หรอืในส่วนซึง่ไม่ท ำใหส้ทิธขิองผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสิทธดิอ้ย หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญตัหิรอื
หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยอื่นใดที่เีกีย่วขอ้ง 
หรอืกรณีกำรปรบัสทิธติำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 4 ใหม้ผีลใชบ้งัคบัโดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมยนิยอมจำกทีป่ระชุม 
ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
 

12.2 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีเป็นสำระส ำคญั 
กำรแกไ้ขเพิม่เติมขอ้ก ำหนดสทิธนิอกเหนือจำกกรณีตำมขอ้ 12.1  ต้องได้รบัควำมยนิยอมจำกบรษิัท 
และทีป่ระชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
 

12.3 เงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก ำหนดสิทธิ 
กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสทิธไิม่ว่ำกรณีใด ๆ จะต้องไม่เป็นกำรขยำยอำยุใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
หรอืกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธหิรอือตัรำกำรใชส้ทิธ ิยกเวน้กำรปรบัสทิธติำมเงือ่นไขกำรปรบัสทิธิ
ที่ระบุไว้ในข้อ 4 และต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ รวมถึง
ขอ้ก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 34/2551 หรอืกฎเกณฑใ์ด ๆ ของส ำนกังำน 
ก.ล.ต. หรอืของตลำดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ทีจ่ะมเีพิม่เตมิภำยหลงัทีบ่รษิทัไดจ้ดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธใิน
ครัง้นี้แลว้ 
 

12.4 กระบวนกำรหรือขัน้ตอนในกำรจะด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก ำหนดสิทธิ 
(1) บรษิทัมสีทิธเิรยีกประชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิพือ่ขอมตใิด ๆ โดยจดัประชมุตำมวธิกีำรทีก่ ำหนด

ไวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธ ิซึ่งมตทิีป่ระชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธนิี้จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง โดยใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธอิอกเสยีง 1 เสยีง ทัง้นี้ ประธำนกรรมกำร หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรบรษิทัจะเป็นประธำนในทีป่ระชุม ซึง่มตโิดยชอบของทีป่ระชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดง
สทิธทิีเ่รยีกประชุมและด ำเนินกำรประชมุ ใหม้ผีลบงัคบัใชแ้ละผกูพนัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิกุรำย 
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ไม่ว่ำจะเขำ้ร่วมประชุมหรอืตอบรบัหนังสอืแทนกำรเรยีกประชุมผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืไม่ก็
ตำม 

(2) ในกำรลงมตใิด ๆ บรษิทัอำจขอควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นหนงัสอืแทนกำรเรยีก
ประชุมผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิพื่อลงมตใิด ๆ ดงักล่ำว โดยต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำกึง่
หนึ่งของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีม่สีทิธอิอกเสยีง ทัง้นี้ มตดิงักล่ำวมผีล
บงัคบัใชแ้ละผกูพนัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิุกรำย ไม่ว่ำจะเขำ้ร่วมประชุมหรอืตอบรบัหนังสอืแทน
กำรเรยีกประชมุผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืไมก่ต็ำม  
 

12.5 กำรแจ้งข้อก ำหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลง 
ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธจิะแจง้ใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิรำบผำ่นทำงระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำด
หลกัทรพัยโ์ดยทนัทหีลงัจำกทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธ ิและจะด ำเนินกำรจดัส่ง
ขอ้ก ำหนดสทิธทิีแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงใหแ้กผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิมื่อไดร้บักำรรอ้งขอภำยใน 15 วนั นับ
จำกวนัทีม่กีำรรอ้งขอ และจดัส่งนำยทะเบยีนของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิและส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 
วนันบัแต่วนัทีม่กีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนด 
 

13. ผลบงัคบัของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยท่ีใช้บงัคบั 
 ขอ้ก ำหนดสทิธฉิบบันี้จะมผีลใชบ้งัคบัในวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธไิปจนถงึวนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย โดย

ขอ้ก ำหนดสทิธินี้จะใชบ้ังคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย กำรตีควำมและผลของขอ้ก ำหนดสทิธิฉบบันี้ให้
เป็นไปตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยไทย และหำกมขีอ้ควำมใด ๆ ในขอ้ก ำหนดสทิธนิี้ขดัหรอืแยง้กบักฎหมำย
หรอืประกำศใด ๆ ทีม่ผีลใชบ้งัคบัตำมกฎหมำยกบัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิใหใ้ชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรอืประกำศ
ดงักล่ำวบงัคบักบัใบส ำคญัแสดงสทิธแิทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสทิธเิฉพำะในสว่นทีข่ดัแยง้กนันัน้ 

  
 ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธขิอรบัรองว่ำ จะปฏบิตัติำมรำยละเอยีดและเงือ่นไขของขอ้ก ำหนดสทิธนิี้โดย 

เครง่ครดั จงึไดล้งนำมไวเ้ป็นหลกัฐำน ณ วนัที ่19 ธนัวำคม 2560 
 
               ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
      บรษิทั เอแอลท ีเทเลคอม จ ำกดั (มหำชน) 
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