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ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที"ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที"จะซื,อหุ้นสามัญของ 

บริษัท ณุศาศิริ จํากดั (มหาชน) รุ่นที" 3 (NUSA – W3) 
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ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที"ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและ 

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับ “ใบสําคัญแสดงสิทธิที"จะซื,อหุ้นสามัญ 

ของ บริษัท ณุศาศิริ จํากดั (มหาชน) รุ่นที" 3”  “NUSA-W3” 

  

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะซื%อหุน้สามญัของบริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน)  (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ”) ออกโดยบริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน) 

(“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ”) ตามมติที!ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั% งที! 1/2560 เมื!อวนัที! 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บสิทธิตามที!กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ โดยออกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จะต้องผูกพนัตามข้อกําหนดสิทธินี% ทุกประการ และให้ถือว่าผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่างๆ                     

ในขอ้กาํหนดสิทธิเป็นอย่างดีทุกประการแลว้ ทั% งนี%  ผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสําเนาขอ้กาํหนดสิทธิไว ้                   

ณ สาํนกังานใหญ่ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ เพื!อใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลา

ทาํการของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

1. คาํจาํกดัความ 

   คาํและขอ้ความต่างๆที!อยูใ่นขอ้กาํหนดสิทธิใหมี้ความหมายดงัต่อไปนี%  

(1) “ข้อกาํหนดสิทธิ” หมายถึง ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าที!ของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิ

และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิฉบบันี%  (รวมถึงที!มี

การแกไ้ขเพิ!มเติม) 

(2) “ใบสําคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบสําคญัแสดงสิทธิที!จะซื%อหุ้นสามญัของบริษทั ณุศาศิริ จาํกัด 

(มหาชน)  รุ่นที! 3 ที!จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(3) “ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ”  หมายถึง เอกสารที!ไดอ้อกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั เพื!อใชแ้ทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

(4) “ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน)  หรือ “บริษทั” 

(5) “ผู้ถอืใบสําคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิและ/หรือใบแทนใบสาํคญัแสดง

สิทธิที!ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

(6) “วนัทาํการ”  

  

หมายถึง วนัที!ธนาคารพาณิชย์เปิดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร       

ซึ! งไม่ใช่ว ันเสาร์หรือวนัอาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารอื!นๆ ที!กําหนด           

โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

(7) “สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(8) “ตลาดหลกัทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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2. รายละเอยีดของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 บริษทัจะออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะซื%อหุน้สามญัของบริษทั รุ่นที! 3 จาํนวน 693,939,896 หน่วย โดยจดัสรรและ

เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเพิ!มทุนใหม่ ต่อ ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 1 หน่วย  (ในกรณีที!มีเศษใหปั้ดทิ%ง) โดยผูถื้อหุน้ที!มีสิทธิในการรับใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นเดิมที!ใชสิ้ทธิใน

การจองและชาํระราคาค่าซื%อหุน้สามญัเพิ!มทุนของบริษทั  

 ในกรณีที!มีใบสาํคญัแสดงสิทธิเหลือจากการจดัสรรดงักล่าว ให้ยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิที!เหลือ โดยบริษทัจะไม่นาํใบสาํคญั

แสดงสิทธิที!เหลืออยูน่ั%นมาจดัสรรใหม่ 

 ผูที้!ใชสิ้ทธิซื%อหุน้ของบริษทัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดง

สิทธิที!เสนอขายดงัต่อไปนี%  

ผู้ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน) 

ชื"อของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะซื%อหุน้สามญัของบริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน) รุ่นที! 3 
(NUSA-W3) 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสิทธิ ชนิดระบุชื!อผูถื้อและโอนเปลี!ยนมือได ้

วนัที"ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิที"ออก ไม่เกิน 693,939,896 หน่วย 

จาํนวนหุ้นที"ออกเพื"อรองรับใบสําคญั

แสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 693,939,896 หุน้ (มูลค่าที!ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ซึ! งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทัฯ (สัดส่วนภายหลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ!มทุนให้แก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) แลว้ 

วธีิการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 

จดัสรรและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมที!ใชสิ้ทธิในการจองและชาํระราคาค่าซื%อหุ้น
สามญัเพิ!มทุนของบริษทั ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพิ!มทุนใหม่ ต่อ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
1 หน่วย  ทั% งนี%  ผูที้!ใชสิ้ทธิซื%อหุ้นสามญัของบริษทัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ รุ่นที! 3 
(NUSA-W3) ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัอยูใ่นขณะที!ใชสิ้ทธิซื%อหุน้ของบริษทั
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายุใบสําคญัแสดงสิทธิ 2 ปี นบัจากวนัที!ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

อตัราการใช้สิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 

ราคาการใช้สิทธิ 1.00  บาท ต่อหุน้ (เวน้แตจ่ะมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเงื!อนไขการปรับสิทธิ) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิและกาํหนดการใช้

สิทธิ 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื%อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในวนัทาํการ
สุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน (วนักาํหนดใชสิ้ทธิ) ระหว่างเวลา 
9.00 น. ถึง 15.30 น. ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั% ง
แรกตรงกบัวนัที! 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (วนักาํหนดใชสิ้ทธิครั% งแรก) และสาํหรับวนั
กาํหนดการใชสิ้ทธิครั% งสุดทา้ย ตรงกบัวนัที! 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ซึ! งใบสาํคญัแสดง
สิทธิมีอายุครบ 2 ปี โดยระยะเวลาแสดงความจาํนงการใช้สิทธิครั% งสุดท้ายจะตอ้งไม่
นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิครั% งสุดทา้ยดงักล่าว 
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ระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใช้

สิทธิ 

ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละครั% ง ยกเวน้การใชสิ้ทธิครั% ง
สุดทา้ย กาํหนดใหมี้ระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
บริษทัจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที"เกดิจากการ

ใช้สิทธิ 

บริษทัจะนาํหุน้สามญัที!เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สิทธิและผลประโยชน์อื"น 
หุน้สามญัที!ออกตามการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในครั% งนี%จะมีสิทธิและสภาพ
หุน้เท่าเทียมกบัหุน้สามญัของบริษทัฯที!ออกไปก่อนหนา้นี% ทุกประการ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

 ผลกระทบที!มีต่อผูถื้อหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ!มทุนควบคู่ใบสําคญั
แสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที" 1 ผูถื้อหุ้นเดิมจองซื%อหุ้นสามญัเพิ!มทุนที!ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตาม
สดัส่วนการถือหุน้เดิม (Right Offering) รวมถึงใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ NUSA-
W3 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จะเท่ากบั ศูนย ์
 
กรณีที" 2 ผูถื้อหุ้นเดิมจองซื%อหุ้นสามญัเพิ!มทุนที!ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) แต่บุคคลอื!นที!มิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ NUSA-W3  
=                                  จาํนวนหุน้รองรับ (NUSA-W3) 
   (จาํนวนหุน้ที!ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้เพิ!มทุน RO +  จาํนวนหุน้รองรับ NUSA-W3) 
=           693,939,896  
    (7,641,078,761 + 693,939,896 + 693,939,896) 
= 7.69 % 
ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อหุน้เดิมจะไดรั้บผลกระทบดา้น
การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) เท่ากบัร้อยละ 7.69 
 
2. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
                   ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
ดงันั%น 
กรณีที" 1 ผูถื้อหุ้นเดิมจองซื%อหุ้นสามญัเพิ!มทุนที!ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตาม
สดัส่วนผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และ ผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ NUSA W-3 ทั%งหมดจะ
มีผลกระทบต่อราคาหุน้ ดงันี%  
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ราคาตลาด   
= ราคาตลาดถวัเฉลี!ยถ่วงนํ% าหนกัของหุน้ยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครั% งที! 1/2561 เมื!อวนัที! 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ! งมีมติพิจารณา
และอนุมติัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ระหวา่งวนัที! 18-26 มกราคม พ.ศ. 
2561) (คาํนวณจากมูลค่าที!ตราไวเ้ท่ากบัหุน้ละ 1 บาท)  
ราคาตลาดหลงั เสนอขาย 

= (ราคาตลาด x จาํนวนหุน้ที!ชาํระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้สามญัแก่ผูถื้อหุน้เดิม x 
จาํนวนหุน้ที!เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม) + (ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ NUSA W-3 x 

จาํนวนหุน้รองรับการแปลงสภาพ NUSA W-3) 
(จาํนวนหุน้ที!ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้ที!เพิ!มทุนเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิม +   

จาํนวนหุน้รองรับ NUSA W-3 ที!ออกในครั% งนี% ) 
=            (0.51x 7,641,078,761) + (0.50 x 693,939,896) + (1.00 x 693,939,896) 

(7,641,074,024+ 693,939,896+ 693,939,896) 
= 0.547 บาทต่อหุน้ 
= 7.23 % 
 
กรณีที" 2 กรณีที!ผูถื้อหุน้เดิมจองซื%อหุน้สามญัเพิ!มทุนที!ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
ตามสัดส่วนผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) แต่ผูใ้ชไ้ม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ NUSA W-3 
จะมีผลกระทบต่อราคาหุน้ดงันี%  
ราคาตลาด 
= ราคาตลาดถวัเฉลี!ยถ่วงนํ% าหนกัของหุน้ยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครั% งที! 1/2561 เมื!อวนัที! 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ! งมีมติพิจารณา
และอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ NUSA-W3 (ระหวา่งวนัที! 18-26 มกราคม พ.ศ. 
2561) (คาํนวณจากมูลค่าที!ตราไวเ้ท่ากบัหุน้ละ 1 บาท)  
ราคาตลาดหลงั เสนอขาย 

= (ราคาตลาด x จาํนวนหุน้ที!ชาํระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้สามญัแก่ 
ผูถื้อหุน้เดิม x จาํนวนหุน้ที!เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม) 

           (จาํนวนหุน้ที!ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้ที!เพิ!มทุนเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิม) 
= (0.51 x 7,641,078,761) + (0.50 x 693,939,896)  
               (7,641,078,761 + 693,939,896) 
= 0.509 บาทต่อหุน้ 
= -0.16% 
 

3. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) 
บริษทัฯ ไม่มีผลกาํไรจากการดาํเนินงาน จึงยงัไม่สามารถคาํนวณได ้
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การปรับสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั จะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ เมื!อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ! งดงัต่อไปนี%  ทั% งนี%  มีวตัถุประสงค์เพื!อรักษาผลประโยชน์ตอบ
แทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 
1. เมื!อมีการเปลี!ยนแปลงมูลค่าที!ตราไวข้องหุ้นของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น 
หรือการแบ่งแยกหุน้ 
2. เมื!อบริษทัเสนอขายหุ้นที!ออกใหม่ใดๆ ในราคาที!ต ํ!ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที!
คาํนวณไดต้ามวิธีการที!ใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั%น หรือราคาตลาดในช่วง
ก่อนการเสนอขายหุน้นั%น และเป็นวธีิการคาํนวณตามที!ไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 
3. เมื!อบริษทัเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ออกใหม่โดยกาํหนด
ราคาหรือคาํนวณราคาของหุ้นที!ออกใหม่เพื!อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญั
แสดงสิทธิดงักล่าว ตํ!ากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที!คาํนวณตามวิธีที!ใชร้าคาตลาด
ในขณะเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อน
การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธินั%น และเป็นวธีิการคาํนวณตามที!
ไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 
4. เมื!อบริษทัจ่ายเงินปันผลทั%งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ที!ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
5. เมื!อบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ!งเกินกวา่อตัราที!ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 
6. เมื!อมีกรณีอื!นใดในลกัษณะเดียวกบั ขอ้ 1 ถึง 5 ที!ทาํใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที!ผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บเมื!อมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 
ทั%งนี%  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
ประธานเจา้หน้าที!บริหาร และ/หรือบุคคลที!คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการ
บริหารมอบหมายเป็นผูพิ้จารณากาํหนดเงื!อนไข และรายละเอียดอื!นๆที!เกี!ยวขอ้งกบัการ
ปรับหรือการเปลี!ยนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิ และราคาใชสิ้ทธิ 

ข้อกาํหนดกรณีที"มใีบสําคญัแสดงสิทธิ

เหลอือยู่ 
บริษทัจะดาํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิที!เหลืออยูท่ั%งจาํนวน 

เงื"อนไขอื"นๆ 

ใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที!
บริหารและ/หรือบุคคลที!คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
เป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ์ เงื!อนไข และรายละเอียดอื!นๆ ของใบสําคญั
แสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ การกาํหนดรายชื!อผูถื้อหุ้นที!มี
สิทธิไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ การเขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และ
สญัญาต่างๆ ที!เกี!ยวขอ้ง รวมทั%ง ดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็น และสมควรอนัเกี!ยวเนื!องกบั
ใบสําคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในครั% งนี% ตลอดจน
ดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง 
ทั%งนี%  บริษทัจะไม่ขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่แกไ้ขเปลี!ยนแปลงราคาและอตัราการ
ใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นการปรับตามเงื!อนไขการปรับสิทธิ 
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3. การใช้สิทธิและเงื"อนไขการใช้สิทธิ   

3.1 วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ 

 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน 

(วนักาํหนดใชสิ้ทธิ)  โดยวนักาํหนดใชสิ้ทธิครั% งแรกจะตรงกบัวนัที! 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (วนักาํหนดใชสิ้ทธิครั% งแรก) ในกรณีที!

วนัใชสิ้ทธิ ดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุทาํการของบริษทั ใหเ้ลื!อนวนัใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการสุดทา้ยของบริษทัก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคราว 

 สาํหรับวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั% งสุดทา้ย ตรงกบัวนัที! 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ซึ!งใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปี ในกรณีที!

วนัใชสิ้ทธิครั% งสุดทา้ย  ดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุทาํการของบริษทั ใหเ้ลื!อนวนัใชสิ้ทธิครั% งสุดทา้ย  เป็นวนัทาํการสุดทา้ยของบริษทัก่อน

วนัใชสิ้ทธิครั% งสุดทา้ย   

3.2 การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ  

  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซื%อหุ้นสามญัของบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ
ซื%อหุน้สามญัของบริษทัเฉพาะวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ระหวา่ง เวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการ ก่อนวนัใชสิ้ทธิ
ในแต่ละครั% ง (“ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ”)  ยกเวน้การแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิครั% งสุดทา้ย กาํหนดให้มี
ระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าว (“ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิครั% งสุดทา้ย”)  
 การแจง้ข่าวกาํหนดการใชสิ้ทธิจะแจง้ผา่นระบบ SCP ล่วงหนา้ 5 วนัทาํการก่อนระยะเวลาการแจง้ความจาํนงการใช้
สิทธิแต่ละครั% ง สาํหรับครั% งสุดทา้ยจะแจง้ขา่วใหมี้การปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัครบกาํหนดใช้
สิทธิครั% งสุดทา้ยและตลาดหลกัทรัพยจ์ะขึ%นเครื!องหมาย SP ล่วงหนา้ 2 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดง
สิทธิครั% งสุดทา้ย ทั%งนี%  ในกรณีที!วนัปิดสมุดทะเบียน ดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุทาํการของบริษทั ใหเ้ลื!อนวนัปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัทาํ
การสุดทา้ยของบริษทัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน 
3.3 นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

เลขที! 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์: 0 2009 9000  
โทรสาร : 0 2009 9991 
Website: www.set.or.th/tsd 

 นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ! งในสมุดทะเบียนจะตอ้ง

ประกอบดว้ยชื!อและนามสกุล สัญชาติ และที!อยูข่องผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ และ รายละเอียดอื!นๆ ที!บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั จะกาํหนดในกรณีที!ขอ้มูลไม่ตรงกนัจะถือว่าขอ้มูลที!ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็น

ขอ้มูลที!ถูกตอ้ง ดงันั%น ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีหนา้ที!ในการแจง้ขอ้เปลี!ยนแปลงขอ้มูล หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการลงบนัทึกสมุด

ทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง 

 บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปลี!ยนนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้การเปลี!ยนแปลงดงักล่าวให้แก่ผูถื้อใบสําคญั

แสดงสิทธิทราบผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ละแจง้สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั  
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3.4 สถานที!ติดต่อในการใชสิ้ทธิ  

บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน)  

เลขที! 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั%น 13 (12 เอ)  
ถนนเพชรบุรีตดัใหม่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์: 0 2030 1399  
โทรสาร : 0 2030 1398 
Website: www.nusasiri.com  

3.5   ขั%นตอนการใชสิ้ทธิ  

3.5.1 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซื%อหุ้นสามญัของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตาม เงื!อนไขการแจง้ความจาํนงในการใช้

สิทธิ โดยดาํเนินการและจดัส่งเอกสารใหแ้ก่บริษทั ณ สถานที!ติดต่อในการใชสิ้ทธิและดาํเนินการดงัต่อไปนี%   

(ก) ใบแจ้งความจาํนงการใชสิ้ทธิซื%อหุ้นสามญัที!ได้กรอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นแลว้ทุกรายการ 
พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั% งนี% ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะสามารถขอรับใบแจง้ความจาํนง
การใชสิ้ทธิซื%อหุ้นสามญัได ้ณ สถานที!ติดต่อในการใชสิ้ทธิในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 
หรือในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิครั% งสุดทา้ย  

(ข)  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามแบบที!ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดที! ระบุวา่  ผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธินั%นมีสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนที!ระบุอยูใ่นใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื%อหุน้สามญั   

           ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิที!อยู่ในระบบใบหุ้น ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชใ้บสําคญั
แสดงสิทธิเป็นหลกัฐานในการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิไดท้นัที  

  ในกรณีของใบสาํคญัแสดงสิทธิที!อยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scrip less) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตอ้งแจง้ 
ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอให้ถอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามที!ตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนด โดยยื!นต่อบริษทัหลกัทรัพยที์!ทาํหนา้ที!เป็นนายหนา้ซื%อขายหลกัทรัพย ์(Broker)  ของตน 
และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจะดาํเนินการแจง้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื!อขอ
ถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับนาํมาใชเ้ป็นหลกัฐานในการแจง้ความจาํนง
ในการใชสิ้ทธิ  

(ค)   ชาํระเงินค่าหุน้ครั% งเดียวเตม็ตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิตามที!ระบุในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื%อหุ้นสามญั 
โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที!ประสงค์จะใช้สิทธิซื%อหุ้นสามญัจะตอ้งชาํระเงินเป็น เงินโอน  เช็ค  ดร๊าฟท ์ 
แคชเชียร์เช็ค (หรือเช็คธนาคาร)  ที!สามารถเรียกเก็บไดใ้นเขต กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัทาํการ นบัจากวนัที!
แจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิและขีดคร่อมเฉพาะสั!งจ่าย  \“บัญชีเพื�อการจองซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท 
ณุศาศิริ  จาํกัด (มหาชน)\” พร้อมทั%งเขียนชื!อ นามสกุล ที!อยู่ และเบอร์โทรศพัท์ที!ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัเช็ค  
ดร๊าฟท ์หรือ แคชเชียร์เช็คดงักล่าว หรือโอนเงิน เขา้บญัชีชื!อบญัชี \“บัญชีเพื�อการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ
บริษัท ณุศาศิริ จาํกัด (มหาชน)\” เลขที�บัญชี  970-0-02047-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จาํกัด 
(มหาชน) สาขาร้านสหกรณ์ กรุงเทพ (เอกมัย) พร้อมนาํส่งสาํเนาใบนาํฝากเงิน (Pay in  Slip)  และเขียน  ชื!อ 
นามสกุล  ที!อยู่ และเบอร์โทรศพัท์ที!ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั  ทั%งนี%   การใชสิ้ทธิซื%อหุ้นสามญัจะสมบูรณ์ต่อเมื!อ
บริษทัสามารถเรียกเก็บเงินจาํนวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั%น หากเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆที!ผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิตอ้งรับผิดชอบ ใหถื้อวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวแสดงเจตนายกเลิกและบริษทัตกลงให้ถือ
เป็นการยกเลิกการขอใชสิ้ทธิในครั% งนั%น  
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  ทั% งนี%  บริษทัจะส่งใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัเช็คที!เรียก เก็บเงิน
ไม่ไดคื้นให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการนับจาก วนักาํหนดการ 
ใชสิ้ทธิในแต่ละครั% ง ทั%งนี%  จะไม่การคาํนวณดอกเบี% ยให้ไม่วา่ในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิ ยงัคงสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้นคราวต่อไป เวน้แต่การใชสิ้ทธิในครั% งนั%นจะเป็นการ
ใชสิ้ทธิครั% งสุดทา้ยให้ถือวา่หมดสิทธิที!จะซื%อหุ้นสามญัตามใบสําคญั แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดง
สิทธิดงักล่าวอีกต่อไป  

(ง)  หลกัฐานประกอบการจองซื%อตามประเภทของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงันี%  
(1) บุคคลสญัชาติไทย : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

(2) บุคคลต่างดา้ว : สาํเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

(3) นิติบุคคลในประเทศ :  สําเนาหนังสือรับรองบริษทัฯ ซึ! งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย ์หรือ

หน่วยงานที!เกี!ยวขอ้งไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิพร้อม 

รับรองสําเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจลงนามและประทบัตราสําคญัของ 

นิติบุคคล (ถา้มี) และ แนบเอกสารหลกัฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือชื!อ 

ตาม (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

 (4) นิติบุคคลต่างประเทศ  : สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษทัรับรองโดย Notary Public หรือ   

หน่วยราชการที!มีอาํนาจ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้งและ 

เอกสารหลกัฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือชื!อตาม (1) หรือ (2) แลว้แต่

กรณีพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

(จ)  จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ขอใชสิ้ทธิซื%อหุ้นสามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเท่านั%นโดยอตัราการใช้
สิทธิเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิหนึ!งหน่วยต่อหนึ!งหุน้สามญัเวน้แต่จะมีการปรับสิทธิ 

(ฉ)  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซื%อหุน้สามญัไม่ตํ!ากวา่ 100 หุ้น หรือทวีคูณของ 100 หุ้น ยกเวน้
กรณีที!ใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าวมีเศษหรือเป็นกรณีการใชสิ้ทธิครั% งสุดทา้ยอย่างไร ก็ตามในกรณีที!ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที!มีสิทธิในการซื%อหุน้สามญัตํ!ากวา่ 100 หุน้ จะตอ้งใชสิ้ทธิในการซื%อหุน้สามญัในครั% งเดียว
ทั%งจาํนวน  

3.5.2  เงื!อนไขเพิ!มเติมส่วนที!เกี!ยวกบัการใชสิ้ทธิของบุคคลที!ไม่ใช่สญัชาติไทย  
(ก)  บุคคลที!ไม่ใช่สัญชาติไทยจะสามารถใชสิ้ทธิในการซื%อหุ้นสามญัใหม่ทั%งหมดหรือบางส่วนไดก็้ต่อเมื!อการใช้

สิทธิซื%อหุน้สามญันั%นไม่ทาํใหข้ดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทัเกี!ยวกบัสิทธิการถือหุน้ของบุคคลที!ไม่ใช่สญัชาติไทย  
(ข )  หาก มีจํา นวน ใบสํา คัญแ สดง สิทธิและห รือใ บแท นใบ สําคัญ แสด งสิท ธิที! ร อการ ใช้สิท ธิ  ณ ว ัน  

ใช้สิทธิรวมกันมีมากกว่าจํานวนหุ้นสามัญที!อนุญาตให้ซื% อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจํากัดการโอนหุ้นเรื! อง  
สัดส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลที! มิใช่สัญชาติไทย บริษัทจะดําเนินการให้ผู ้ที! มิใช่สัญชาติไทยได ้
ใช้สิทธิตามลําดับการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิที!ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที!กําหนดในขั%นตอนและ  
เงื!อนไขการใชสิ้ทธิ  

(ค)  บริษทัจะคืนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิในส่วนที!ไม่สามารถใชสิ้ทธิ และเงินที!เหลือ
ให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ไม่ใช่สัญชาติไทยดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน 14 วนัทาํการนับ
จากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในครั% งนั%นๆ โดยไม่มีดอกเบี%ย  
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(ง)  หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่สามารถใชสิ้ทธิไดใ้นการใชสิ้ทธิครั% งสุดทา้ยเนื!องจากขอ้จาํกดั เกี!ยวกบัการถือ
ครองหุน้ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที!นาํมาใช้
สิทธิซื%อหุ้นสามญันั%นหมดอายลุง โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที!มิใช่สัญชาติไทยดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆต่อบริษทั  และบริษทัจะไม่ดาํเนินการชดใชค้่าเสียหายที!เกิดขึ%นทั%งสิ%น  

3.5.3 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื!นใด (ถา้มี) ตาม บทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร 

หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ที!ใชบ้งัคบัในการใชสิ้ทธิซื%อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

3.5.4  จาํนวนหุน้สามญัที!ออกใหเ้มื!อมีการใชสิ้ทธินั%น จะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซึ! งผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้ 

ชาํระตามที!กล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิในขณะที!มีการใชสิ้ทธินั%น โดยบริษทัจะออกหุน้สามญัเป็นจาํนวนเตม็ไม่เกินจาํนวน

หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิคูณดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ

อตัราการใชสิ้ทธิ แลว้ทาํให้มีเศษเหลืออยูจ่ากการคาํนวณดงักล่าว บริษทัจะไม่นาํเศษดงักล่าวมาคิดคาํนวณและ จะชาํระเงินที!เหลือ

จากการใชสิ้ทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน 14 วนัทาํการ นับจากวนักาํหนดการใช้

สิทธิแต่ละครั% งโดยไม่มีดอกเบี%ย  

3.5.5  หากบริษทัไดรั้บหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ครบตามจาํนวนที!ระบุไวใ้นใบแจง้ความจาํนง

การใชสิ้ทธิซื%อหุน้สามญั  หรือบริษทัตรวจสอบไดว้า่ขอ้ความที!ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื%อ

หุ้นสามญันั%นไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง  หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆผูถื้อใบสาํคญั

แสดง สิทธิจะตอ้งทาํการแกไ้ขเพื!อให้เป็นไปตามขั%นตอนและเงื!อนไขการใชสิ้ทธิภายในกาํหนดการใชสิ้ทธิครั% งนั%นๆ  มิฉะนั%นแลว้

บริษทัจะถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในครั% งนั%นสิ%นสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ  และบริษทัจะจดัส่งเงินที!ไดรั้บและ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน  14 วนัทาํการ 

นบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิโดยไม่มีดอกเบี%ยใหไ้ม่วา่ในกรณีใด  อยา่งไรก็ดี ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ที!

ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวขา้งตน้ยงัมีผลใชสิ้ทธิต่อไปจนถึงวนักาํหนดใชสิ้ทธิครั% งสุดทา้ย  

3.5.6 ในกรณีที!ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาํระเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้นบริษทัมีสิทธิจะดาํเนินการประการหนึ!งประการใดต่อไปนี%

ตามที!บริษทัเห็นสมควร 

(ก)  ถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในครั% งนั%นสิ%นสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ หรือ 
(ข)  ถือวา่จาํนวนหุน้สามญัที!จองซื%อมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนที!จะไดรั้บตามจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิซึ!งบริษทั ไดรั้บ

ชาํระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั%น หรือ 
(ค)  ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาํระเงินเพิ!มเติมตามจาํนวนที!ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิใหค้รบถว้น ภายในวนักาํหนดใช้

สิทธิ  หากบริษทัไม่ไดรั้บเงินครบตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาดงักล่าวบริษทัจะถือวา่การแจง้
ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในครั% งนั%นสิ%นสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิครั% งสุดทา้ยบริษทั  
มีสิทธิที!จะเลือกดาํเนินการตามขอ้ (ข)  กล่าวคือบริษทัจะถือว่าจาํนวนหุ้นสามญัที!จองซื%อมีจาํนวนเท่ากับ
จาํนวนที!จะไดรั้บตามจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิ  ซึ!งบริษทัไดรั้บชาํระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั%น  

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) ขา้งตน้ บริษทั จะส่งเงินที!ได้รับไวแ้ละใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ! งบริษทั  ถือวา่ไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนภายใน 14  วนัทาํการ  นับจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิโดยไม่มีดอกเบี% ย สวนในกรณี (ข)  ขา้งตน้ 

บริษทัจะส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนที!เหลือในกรณีที!บริษทัถือวา่มีการ
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ใชสิ้ทธิเพียงบางส่วนคืนให้กบัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการนบัจาก

วนั กาํหนดการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวยงัมี

ผลใชสิ้ทธิต่อไปจนถึงวนักาํหนดใชสิ้ทธิครั% งสุดทา้ย 

3.5.7  การใชสิ้ทธิซื%อหุน้สามญั และชาํระเงินค่าจองซื%อหุน้สามญัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิก

ถอนการใชสิ้ทธิไดเ้วน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทั เมื!อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซื%อหุ้นสามญั 

ไดป้ฏิบติัตามเงื!อนไขการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื%อหุ้นสามญั กล่าวคือไดส่้งมอบทั%งใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั

แสดงสิทธิใบแจง้ความจาํนง 

3.5.8 ในกรณีที!ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจาํนวนมากกว่าจาํนวนที!

ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ หากใบสาํคญัแสดงสิทธินั%นอยูใ่นระบบใบหุน้ บริษทัจะส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจาํนวนของใบสาํคญั

แสดงสิทธิที!ลดลงใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14  วนัทาํการ  นบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ

นั%นๆ และจะทาํการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิใบเก่าหรือหากเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิในระบบไร้ใบหุน้ (Scrip less System) บริษทัจะ

ทาํการส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวนดงักล่าวให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิโดยผ่านบญัชีฝากหลกัทรัพยที์!บริษทัศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ภายใน 14  วนัทาํการ นบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธินั%นๆ ทั%งนี%   ตามวิธีการที!ไดร้ะบุมาในแบบแจง้

ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื%อหุน้สามญั  

3.5.9 ในกรณีที!บริษทัตอ้งส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ รวมทั%งการส่งเงินที!ไดรั้บไวจ้ากผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิหรือเงินที!เหลือจากการใชสิ้ทธิไม่วา่กรณีใดๆใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะดาํเนินการจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน

ตามชื!อและที!อยูที่!ปรากฏในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื%อหุน้สามญั โดยบริษทั จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ

ที!อาจเกิดขึ%นเนื!องจากการส่งดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจตกลงกบับริษทัที!จะมารับไปดว้ยตนเองก็ไดโ้ดยผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิตอ้งระบุมาในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื%อหุน้สามญัในแต่ละครั% งดว้ย 

3.5.10 บริษทัจะแจง้รายชื!อผูถื้อหุน้สามญัใหมี้ที!มาจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อบริษทั ศูนยรั์บฝาก หลกัทรัพย(์ประเทศ

ไทย) จาํกดั ในฐานะนายทะเบียนหุน้สามญัของบริษทั และจะนาํรายชื!อดงักล่าวไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นผูถื้อหุน้สามญั

ของบริษทัในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุ้นสามญัที!คาํนวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิในคราวนั%น ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัใชสิ้ทธิแต่

ละครั% ง  

3.5.11 ในการออกและส่งมอบหุ้นสามญัที!ออกใหม่นั%น ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจเลือกวิธีการรับมอบหุ้นสามญัวิธีการใดวิธีการ

หนึ!งดงัต่อไปนี%โดยจะตอ้งระบุมาในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื%อหุน้สามญัดว้ย  

(ก)  ในกรณีที!ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคที์!จะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยซึ์!งผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิมีบญัชีซื%อขายหลกัทรัพยอ์ยู่ กรณีนี% ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิตอ้งระบุชื!อบริษทัหลกัทรัพย ์เลขที!
สมาชิก (Broker) และเลขที!บญัชีซื%อขายหลกัทรัพยข์องผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ถูกตอ้งในใบแจง้ความ
จาํนงการใชสิ้ทธิซื%อหุน้สามญั บริษทัจะส่งมอบหุน้สามญัผา่นบญัชีฝาก หลกัทรัพยด์งักล่าวภายใน 7 วนัทาํการ 
นบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครั% ง  

(ข)  ในกรณีที!ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะขอรับเป็นใบหุน้โดยใหอ้อกใบหุน้ในชื!อของผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิ  บริษทัโดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะส่งมอบใบหุ้นสามญัตามจาํนวนที!ไดใ้ชสิ้ทธิให้แก่ผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามชื!อที!อยูที่!ระบุไวใ้นใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื%อหุ้นสามญัภายใน 
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14  วนัทาํการ  นบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครั% งในกรณีนี%   ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถขาย
หุน้สามญัที!ไดรั้บในตลาดหลกัทรัพยไ์ดจ้นกวา่จะไดรั้บใบหุน้  

(ค)  ในกรณีที!ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยโ์ดยจะฝากหุ้นสามญัไวใ้น
บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขที! 600  ในกรณีนี%บริษทัจะดาํเนินการนาํหุน้สามญัที!เกิดจากการใชสิ้ทธิ
ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากจะบนัทึกยอดบญัชี จาํนวนหุ้นสามญั และออกหลกัฐานการ
ฝากใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ไดรั้บจดัสรรภายใน 7 วนั ทาํการนบัจากวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่
ละครั% ง ในกรณีที!ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเลือกให้ บริษทัดาํเนินการตามขอ้ (ก) ชื!อของผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิในใบแจง้ความจาํนง การใชสิ้ทธิซื%อหุ้นสามญั จะตอ้งตรงกบัชื!อเจา้ของบญัชีซื%อขายหลกัทรัพยที์!ผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ที!จะฝากหุ้นไวใ้นบัญชีของบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว  มิฉะนั%นแลว้บริษทัขอ
สงวนสิทธิที!จะดาํเนินการออกใบหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามขอ้ (ข) แทน  

3.5.12 เมื!อเลยวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั% งสุดทา้ยแลว้ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิ ใบสําคญัแสดง สิทธิดงักล่าวจะหมดสภาพและไม่สามารถ
นาํมาใชสิ้ทธิไดอี้กต่อไป  
3.5.13 ใบสาํคญัแสดงสิทธินี%ไม่มีขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัเรียกใหใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลาที!กาํหนด  
 

4. เงื"อนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัจะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในการซื%อหุ้นสามญัตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิเมื!อมีเหตุการณ์

ใดเหตุการณ์หนึ!งดงัต่อไปนี%  

(ก)  เมื!อบริษทัเปลี!ยนแปลงมูลค่าที!ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั อนัเป็นผลเนื!องจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามญัที!ไดอ้อก

แลว้ของบริษทั 

           การเปลี!ยนราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบังคบัทนัทีนับตั%งแต่วนัที!มีการเปลี!ยนแปลง

มูลค่าที!ตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั เพื!อให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดรั้บหุ้นสามญัตามจาํนวนที!คาํนวณ

ไดต้ามสูตรและประเภทเช่นเดียวกบัหุน้สามญัของบริษทัที!ออกภายหลงัจากการเปลี!ยนแปลงดงักล่าว  

1.  ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี!ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี%  Price 1 =  Price 0 x Par 1 
                  Par 0 

2.   อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี!ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี%  Ratio 1 =  Ratio 0 x Par 0 
                          Par 1 

โดยที! Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี!ยนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี!ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี!ยนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี!ยนแปลง 

Par 1  คือ มูลค่าที!ตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปลี!ยนแปลง 

Par 0  คือ มูลค่าที!ตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปลี!ยนแปลง 

(ข)  เมื!อบริษทัเสนอขายหุ้นสามญัให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั!วไป และ/หรือบุคคลในวงจาํกดั ใน

ราคาเฉลี!ยต่อหุน้ของหุน้สามญัที!คาํนวณไดต้ํ!ากวา่ร้อยละ 90 ของ (“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั”)  
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  การเปลี!ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที  ตั%งแต่วนัแรกที!ผูซื้%อหุ้นสามญัจะ

ไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซื%อหุ้นสามญัที!ออกใหม่ (วนัแรกที!ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศขึ%น

เครื!องหมาย XR) สาํหรับกรณีที!เป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการ

เสนอขายหุน้สามญัออกใหม่แก่ประชาชนทั!วไปและ/หรือบุคคลในวงจาํกดัแลว้แต่กรณี 

  ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้  ให้เปรียบเทียบราคาเฉลี!ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที!ออกใหม่คาํนวณไดจ้าก จาํนวนเงิน

ทั%งสิ%นที!บริษทั จะไดรั้บการเสนอขายหุน้หกัดว้ยค่าใชจ่้ายที!เกิดจากการออกหลกัทรัพยน์ั%นหารดว้ยจาํนวนหุ้น

สามญั ที!ออกใหม่ทั%งสิ%น  

  อนึ! ง ในกรณีที!เมื!อมีการเสนอขายหุ้นสามญัที!ออกใหม่พร้อมกนัมากกวา่ 1 ราคาการเสนอขาย ใน เงื!อนไขที!

จะตอ้งจองซื%อดว้ยกนั  ให้นาํราคาเฉลี!ยทั%ง 2 ราคา และจาํนวนหุ้นที!ออกใหม่มาคาํนวณราคาเฉลี!ยต่อหุ้นของ

หุน้สามญัที!ออกใหม่แต่ในกรณีที!การเสนอขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยูภ่ายในเงื!อนไขที! ตอ้งจองซื%อดว้ยกนั ให้

นาํจาํนวนหุ้นและราคาเสนอขายที!ต ํ!ากวา่ร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของ(“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั”)มา

คาํนวณการเปลี!ยนแปลงเท่านั%น  

 คาํนิยาม (“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั”) ไดก้าํหนดไวเ้ท่ากบั (“ราคาตลาดเฉลี!ยถ่วงนํ% าหนักของหุ้น

สามญัของบริษทั”) โดยที! (“ราคาตลาดเฉลี!ยถ่วงนํ% าหนกัของหุน้สามญัของบริษทั”) หมายถึง  มูลค่าการซื%อขาย

หุน้สามญัทั%งหมดของบริษทัหารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัของบริษทัที!ทาํการซื%อขายทั%งหมดในระยะเวลา 7 (เจ็ด)  

วนัทาํการ (วนัที!เปิดทาํการซื%อขาย ของตลาดหลกัทรัพย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัที!ใชใ้นการคาํนวณ และวนัที!ใช้

คาํนวณ หมายถึง วนัแรกที!ผูซื้%อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซื%อหุ้นสามญัออกใหม่สาํหรับกรณีที!เป็น

การขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ วนัแรกของการขายหุ้นสามญัออกใหม่แก่ประชาชนทั!วไป  และ/หรือ 

เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี!ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี%  
  Price 1 =  Price 0 x [(A x MP) + BX] 
                                                    [MP (A + B)] 
2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี!ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี%  
  Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 
         [(A x MP) + BX] 
โดยที! Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี!ยนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี!ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี!ยนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี!ยนแปลง 

MP  คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั 

A คือ จาํนวนหุ้นสามญัที!ได้เรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อ  

หุน้เพื!อการจองซื%อหุน้สามญัที!ออกใหม่ และ/หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้น

สามญัที!ออกใหม่แก่ประชาชนทั!วไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั  

B  คือ จาํนวนหุน้สามญัที!ออกใหม่จากการใหเ้สนอขายผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายต่อ 
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  ประชาชนทั!วไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั  

BX  คือ จาํนวนเงินที!จะไดรั้บทั%งสิ%นหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจาํหน่ายและรับประกนัการ     

   จาํหน่ายของหุน้สามญัที!ออกใหม่นั%น ทั%งการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/ หรือ 

   การเสนอขายประชาชนทั!วไป  

(ค)  เมื!อบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยที์!ออกใหม่ใดๆให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือบุคคลทั!วไปและ/หรือบุคคลใน

วงจาํกดั โดยหลกัทรัพยน์ั%นใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือ ใชสิ้ทธิซื%อ

หุ้นสามญั เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิที!จะซื%อหุ้นสามญั โดยที!ราคาเฉลี!ยต่อหุ้นของหุ้น

สามญัที!จะออกใหม่เพื!อรองรับสิทธิดังกล่าวตํ!ากว่าร้อยละ 90 ของ (“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของผูอ้อก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) 

  การเปลี!ยนราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั%งแต่วนัแรก(วนัที!ใชใ้นการคาํนวณ)ที!ผู ้

ซื%อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซื%อหลกัทรัพยที์!ออกใหม่ใดๆที!ให้สิทธิที!จะแปลงสภาพ/ เปลี!ยนเป็น

หุน้สามญัไดห้รือใหสิ้ทธิในการจองซื%อหุน้สามญั (วนัแรกที!ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยขึ%น เครื!องหมาย 

XR) สําหรับกรณีที!เป็นการเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย

หลกัทรัพยที์!ออกใหม่ใดๆ ที!ใหสิ้ทธิที!จะแปลงสภาพ/เปลี!ยนเป็นหุน้สามญัแก่บุคคลทั!วไปและ/ หรือบุคคลใน

วงจาํกดั ที!เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัตามแต่กรณี  

  ทั%งนี% ราคาเฉลี!ยต่อหุน้ของหุน้สามญัที!ออกใหม่เพื!อรองรับสิทธิคาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินที!จะไดรั้บจากการขาย

หลักทรัพย์ที! มีสิทธิที!จะแปลงสภาพ/เปลี!ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื%อหุ้นสามัญหักด้วย

ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายของหลกัทรัพยที์!ออกนั%น รวมกบัเงินที!จะไดรั้บจาก

การใชสิ้ทธิซื%อหุน้สามญันั%นหารดว้ยจาํนวนหุน้ทั%งสิ%นที!ตอ้งออกใหม่เพื!อรองรับการใชสิ้ทธินั%น โดยราคาตลาด

ที!ใชใ้นการคาํนวณใหใ้ชเ้ช่นเดียวกบัขอ้ ข.  

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี!ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี%   
   Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]  
              [MP (A + B)]  
 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี!ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี%   
   Ratio 1 =  Ratio 0 * [MP (A + B)] 
                        [(A x MP) + BX] 
 

โดยที! Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี!ยนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี!ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี!ยนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี!ยนแปลง 

MP  คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั 

A  คือ จาํนวนหุน้สามญัที!ไดเ้รียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้   
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     เพื!อการจองซื%อหลกัทรัพยที์!ออกใหม่ที!มีสิทธิที!จะแปลงสภาพ/เปลี!ยนเป็นหุน้สามญั 

     ไดห้รือใหสิ้ทธิในการซื%อหุน้สามญั และ/หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขาย 

     หลกัทรัพยที์!ออกใหม่ที!มี สิทธิที!จะแปลงสภาพ/เปลี!ยนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหสิ้ทธิ 

     ในการซื%อหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั!วไป และ /หรือ บุคคลในวงจาํกดั  

B  คือ จาํนวนหุน้สามญัที!ออกใหม่เพื!อรองรับ การใชสิ้ทธิของหลกัทรัพยใ์ดๆที!มีสิทธิที!จะ 

     แปลงสภาพ / เปลี!ยนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหสิ้ทธิในการซื%อหุน้สามญัตามที!เสนอ 

     ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ / หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั!วไป และ/หรือ บุคคลใน 

     วงจาํกดั  

 BX  คือ จาํนวนเงินที!จะไดรั้บทั%งสิ%นหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจาํหน่ายและรับประกนั 

   การจาํหน่ายจากการออกหลกัทรัพยใ์ดๆที!มีสิทธิที!จะแปลงสภาพ/เปลี!ยนเป็นหุ้น

   สามญัไดห้รือให้สิทธิในการซื%อหุ้นสามญั สําหรับการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 

   และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชนทั!วไปรวมกบัเงินที!จะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิซื%อหุ้น

   สามญัและ/หรือบุคคลในวงจาํกดั  

(ง)  เมื!อบริษทัจ่ายเงินปันผลทั%งหมด หรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั การเปลี!ยนแปลงราคา

การใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั%งแต่วนัแรกที!ผูซื้%อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล 

(วนัแรกที!ขึ%นเครื!องหมาย XD) โดยราคาตลาดที!ใชใ้นการคาํนวณให้ใชเ้ช่นเดียวกบัขอ้ ข.วนัแรก (วนัที!ใชใ้น

การคาํนวณ) ที!ผูซื้%อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิที!จะไดรั้บเงินปันผล และ/หรือหุ้นสามญัปันผล(วนัแรกที!ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยขึ%นเครื!องหมาย XD)  

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี!ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี%   
   Price 1 =  Price 0 x A 
       (A + B) 
 
 2.  อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี!ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี%  
   Ratio 1 =  Ratio 0 x (A + B) 
                A 
  โดยที! Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี!ยนแปลง 

  Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี!ยนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี!ยนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี!ยนแปลง 

A คือ จาํนวนหุน้สามญัที!ไดเ้รียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ 

     เพื!อสิทธิในการรับหุน้ปันผล  

  B คือ จาํนวนหุน้สามญัที!ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล  

(จ)  เมื!อบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องบริษทัสาํหรับ

การดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆในช่วงอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิการคาํนวณอตัราร้อยละเงินปัน

ผลที!จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ใหค้าํนวณโดยนาํเงินปันผลที!จ่ายออกจริงจากผลการดาํเนินงานในแต่ละรอบระยะบญัชี
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ในแต่ละปี หารดว้ยกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องผลการดาํเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั การ

เปลี!ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั%งแต่วนัแรก(วนัที!ใชใ้นการคาํนวณ) ที!ผู ้

ซื%อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกที!ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศขึ%นเครื!องหมาย 

XD) โดยราคาตลาดที!ใชใ้นการคาํนวณใหใ้ชเ้ช่นเดียวกบัขอ้ ข.  

1.  ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี!ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี%   
   Price 1  =  Price 0 x [MP - (D - R)]  
      MP  
 

2.  อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี!ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ      ดงันี%   
   Ratio 1 =  Ratio 0 x MP 
     [MP - (D - R)] 
 

โดยที! Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี!ยนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี!ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี!ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี!ยนแปลง 
MP  คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั 
D  คือ เงินปันผลต่อหุน้ที!จ่ายจริงแก่ผูถื้อหุน้ 
R  คือ เงินปันผลต่อหุ้นที!จ่ายหากนาํกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 80 มา

   คาํนวณจากจาํนวนหุน้ทั%งหมดที!มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
(ฉ) ในกรณีที!มีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที!

เหตุการณ์นั%นไม่ไดก้าํหนดอยูใ่นขอ้ ก. ถึงขอ้ จ. ใหผู้อ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและที!ปรึกษาทางการเงิน ร่วมกนั
พิจารณาเพื!อกาํหนดการเปลี!ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิใหม่โดยไม่ทาํให้สิทธิของผู ้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั%นเป็นที!สุดและแจง้ให้สํานักงาน กลต. 
ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที!มีเหตุใหต้อ้งดาํเนินการเปลี!ยนแปลงการใชสิ้ทธิดงักล่าว  

(ช)  การคาํนวณการเปลี!ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ ก. ถึง ฉ. เป็นอิสระต่อกนั และจะ

คาํนวณการเปลี!ยนแปลงตามลาํดบัเหตุการณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุ้นสามญัของ

บริษทั สาํหรับในกรณีที!เหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ%นพร้อมกนัใหค้าํนวณการเปลี!ยนแปลง เรียงลาํดบัดงันี%  คือ ขอ้ 

ก. จ. ง. ข. ค. และ ฉ. โดยในแต่ละลาํดบัครั% งที!คาํนวณการเปลี!ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใชสิ้ทธิเป็น

ทศนิยม 3 ตาํแหน่ง และอตัราการใชสิ้ทธิเป็น ทศนิยม 5  ตาํแหน่ง  

(ซ)  การคาํนวณการเปลี!ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้  ก.  ถึง  ฉ.  จะไม่มีการเปลี!ยนแปลง

ซึ!งทาํให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงขึ%นและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิลดลง  เวน้แต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที!หุ้น

สามญัที!เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของการแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิในแต่ละครั% ง (ทศนิยม 

5 ตาํแหน่งของอตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี!ยนแปลง) คาํนวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้

นั%นทิ%ง  และหากราคาการใชสิ้ทธิหลงัการเปลี!ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาํแหน่ง) คูณกบัจาํนวนหุ้นสามญัในการ

แสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิในรอบนั%น คาํนวณไดเ้ป็นเศษของบาท ใหต้ดัเศษของบาททิ%ง  
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(ฌ)  ในกรณีที!การเปลี!ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิดงักล่าว  มีผลทาํให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่มีราคาตํ!ากวา่มูลค่าที!ตรา

ไวข้องหุน้สามญัของบริษทัก็ใหใ้ชร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่ดงักล่าว  เวน้แต่จะเป็นกรณีที!กฎหมายหา้มมิให้บริษทั

ออกหุน้ตํ!ากวา่มูลค่าที!ตราไว ้ให้ถือเอามูลค่าที!ตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัเป็นราคาการใชสิ้ทธิใหม่ ส่วน

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ใหใ้ชอ้ตัราการใชสิ้ทธิที!คาํนวณไดต้ามขอ้ ก. ถึง ฉ. เช่นเดิม  

(ญ)  การเปลี!ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ ก. ถึงขอ้ ฉ. บริษทัจะดาํเนินการแจง้ผลการ

เปลี!ยนแปลงดงักล่าว โดย บริษทัจดทะเบียนจะแจง้การปรับอตัราและราคาของใบสาํคญัสิทธิทนัทีหรือก่อน

วนัที!อตัราหรือราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพมีผลบงัคบัใช ้และบอกถึงรายละเอียดวธีิการคาํนวณและเหตุผลที!ตอ้งมี

การเปลี!ยนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบผา่นข่าวตลาดหลกัทรัพย ์ 

(ฎ)  บริษทัจะไม่ขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิและจะไม่แกไ้ขเปลี!ยนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิเวน้แต่จะมี

การปรับสิทธิตามเงื!อนไขการปรับสิทธิ 

(ฏ)  บริษทัอาจทาํการปรับราคาการใชสิ้ทธิควบคู่กบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้

สิทธิก็ไดท้ั%งนี%  หากบริษทัตอ้งออกหุ้นรองรับเพิ!มเติม  บริษทัตอ้งยื!นมติที!ประชุมผูถื้อหุ้นที!อนุมติัใหอ้อกหุ้น

รองรับการปรับสิทธินั%น อยา่งเพียงพอต่อสาํนกังานก่อนการปรับสิทธิ  จึงจะถือวา่บริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอ

ขายหุน้รองรับ  

5. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที"บริษัทไม่สามารถจดัให้มหุ้ีนสามญัเพื"อรองรับการใช้สิทธิ  

 บริษทัจะชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อเมื!อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดแ้สดงความจาํนงการใชสิ้ทธิในวนั

กาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครั% ง และปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามเงื!อนไขที!กาํหนด และ บริษทัไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื!อรองรับ

การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดอ้ยา่งครบถว้นโดยค่าเสียหายที!บริษทัจะชดใชใ้ห้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ สามารถ

คาํนวณไดด้งันี%   

  ค่าเสียหายต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP – Price 1)  

  โดยที! B          คือ        จาํนวนหุน้ที!ไม่สามารถจดัใหมี้ และ/หรือ เพิ!มขึ%นไดต้ามอตัราการใชสิ้ทธิที!เปลี!ยนแปลง 

      เพิ!มขึ%นต่อ 1 หน่วย 

    MP   คือ         มูลค่าการซื%อขายหุน้สามญัของบริษทัทั%งหมดหารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัของบริษทัที!มีการ 

      ซื%อขายทั%งหมดในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั% ง 

    Price 1 คือ       ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

       ที!ไดเ้ปลี!ยนแปลงแลว้  

 การชดใชค้่าเสียหายขา้งตน้ บริษทัจะชาํระใหเ้ป็นเช็คขีดคร่อมสั!งจ่ายเฉพาะและจะจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ภายใน 

14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามที!อยูที่!ปรากฏในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื%อหุน้สามญั 

 อนึ!ง ในกรณีที!ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที!มีสัญชาติตางดา้วใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามญัแต่ไม่สามารถ
ดาํเนินการไดเ้นื!องจากอตัราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างดา้วในขณะนั%นเกินกวา่จาํนวนที!ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัในกรณีเช่นนี%
บริษทัจะไม่ชดใชค้่าเสียหายหรือดาํเนินการอนัใดใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาวต่างดา้วดงักล่าว และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาว
ต่างดา้วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้ บริษทัชดใชใ้ดๆ ทั%งสิ%น อยา่งไรก็ดี ใบสาํคญัแสดงสิทธิยงัมีผลใชต่้อไปจนถึง
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วนัสิ%นสุดการใชสิ้ทธิ หาก ณ วนัใชสิ้ทธิครั% งสุดทา้ยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาวต่างดา้วยงัไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้เนื!องจากอตัราส่วน
การถือหุน้ของชาวต่างดา้วในขณะนั%นเกินกวา่จาํนวนที!ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ใหถื้อวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายลุง
โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที!มีสญัชาติต่างดา้วดงักล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆต่อบริษทั และบริษทัจะไม่ดาํเนินการชดใช้
ค่าเสียหายที!เกิดขึ%นทั%งสิ%น  
 

6. สถานภาพของผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที"อยู่ระหว่างการแสดงความจาํนงในการใช้สิทธิ  
  ในช่วงระยะเวลาตั%งแต่ที!ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ไดแ้สดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิโดยสมบูรณ์แลว้นั%น จนถึงวนัก่อนที!นาย
ทะเบียนหุน้สามญัของบริษทัไดจ้ดแจง้ชื!อของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั
ที!กระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ทุกประการ บริษทัจะถือวา่สิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว มีสิทธิและสภาพ
เหมือนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิรายอื!นที!ยงัไม่ไดแ้สดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิ และนบัแต่วนัที!นายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษทัได้
จดแจง้รายชื!อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ไดแ้สดงความจาํนงการใชสิ้ทธิโดยสมบูรณ์แลว้นั%นลงในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นสามญัของ
บริษทัที!กระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ทุกประการ บริษทัจะถือวา่สิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงักล่าวมีฐานะ
เป็นผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัโดยสมบูรณ์ 
  ในกรณีที!บริษทัมีการปรับราคาใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิในช่วงที!บริษทัยงัไม่ไดน้าํหุน้สามญัที! เกิดขึ%นจากการใชสิ้ทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยผ์ูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ไดท้าํการใชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บการปรับสิทธิ

ยอ้นหลงัโดยบริษทัจะดาํเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ!มเติมให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที!สุดตามจาํนวนที!ผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บหากราคาที!ไดป้รับใหม่นั%นมีผลบงัคบัใชโ้ดยหุ้นสามญัส่วนเพิ!มอาจไดรั้บชา้กวา่หุ้นสามญัที!ไดรั้บก่อนหนา้นี%

แลว้แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการนบัจากวนัที!มีการปรับสิทธิ  
 

7. หุ้นสามญัใหม่ที"เกดิจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ    

 หุ้นสามญัที!ออกใหม่เนื!องจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษทั ซึ! งได้

ออกก่อนหนา้นี%แลว้และเรียกชาํระเตม็มูลค่าทุกประการทั%งนี%นบัแต่วนัที!มีการจดแจง้ชื!อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นในสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัที!กระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ หากบริษทัไดป้ระกาศวนักาํหนดใหสิ้ทธิในเงินปันผลหรือ 

ผลประโยชน์อื!นใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัที!บริษทัไดจ้ดแจง้ชื!อของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของ

บริษทัที!กระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล หรือผลประโยชน์

อื!นนั%น  
 

8.  การจอง การจาํหน่าย และการจดัสรร 

8.1  วธีิการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 

การเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิครั% งนี% ไม่ผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ละรับประกนัการจาํหน่าย  

8.2  วธีิการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิในครั% งนี% เป็นการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและผูถื้อหุน้เดิมที!จองใชสิ้ทธิจองซื%อหุน้สามญัในอตัราส่วน 1 หุน้

สามญัใหม่ ต่อ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า  ดงันั%น  จึงไม่มีการกาํหนดวนัวธีิการจองและไม่มีการชาํระเงินค่าจองซื%อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

8.3  วธีิการส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
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บริษทัจะดาํเนินการให้ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์เป็นนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ และบริษทัจะดาํเนินการส่งมอบใบสาํคญั

แสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที!ใชสิ้ทธิจองซื%อหุน้สามญั ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี%   

(ก)  กรณีผูถื้อหุน้เดิมไม่มีบญัชีซื%อขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย(์ประเทศ

ไทย) จาํกดั บริษทัจะออกและส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามที!อยูที่!ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อ

หุ้นของบริษทั โดยจะออกและส่งมอบให้แก่ผูที้!ไดรั้บการจดัสรรเป็นเวลาไม่เกิน 14  วนั  นับแต่วนัที!ออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ   เพื!อให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถซื%อขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์

ไดท้นัทีที!ไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อนุญาตใหใ้บสาํคญัแสดงสิทธิของ

บริษทัสามารถทาํการซื%อขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได ้

(ข)  กรณีผูถื้อหุ้นเดิมมีบญัชีซื%อขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั หากผูถื้อหุ้นเดิมมีบญัชีซื%อขายหลกัทรัพยอ์ยูแ่ลว้กบับริษทัหลกัทรัพยบ์ริษทัจะดาํเนินการให้นาย

ทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิขอส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิที!จะซื%อหุ้นสามญัจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมที!ใช้

สิทธิซื%อหุ้นสามญัตามจาํนวนที!ไดรั้บการจดัสรรโดยการโอนเขา้บญัชีหลกัทรัพยผ์่านระบบไร้ใบหุ้น (Scrip 

less System) ผา่นบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในกรณีนี%ผูไ้ดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดง

สิทธิสามารถใชสิ้ทธิซื%อหุ้นสามญัครั% งแรกไดท้นัที และขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีที!

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอนุญาตให้ใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัสามารถทาํการซื%อขายในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ 

8.4  รายละเอียดเกี!ยวกบัหุน้สามญัที!ออกใหม่เพื!อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะซื%อหุน้สามญั 

จาํนวนหุน้ที!รองรับการใชสิ้ทธิ     693,939,896 หุน้ 

มูลค่าที!ตราไวหุ้น้ละ    1.00  บาท 

ราคาการใชสิ้ทธิหุน้ละ     1.00  บาท 

มูลค่ารวมของหุน้ที!ไดจ้ากการใชสิ้ทธิ         693,939,896 บาท 

หุน้ที!เสนอขายคิดเป็นร้อยละ 9.08 ของจาํนวนหุน้สามญัทั%งหมดจาํนวน 7,641,078,761 หุน้  

สิทธิประโยชน์และเงื!อนไขอื!น    -ไม่มี- 

8.5 ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ และตลาดรองของหุน้สามญัที!เกิดจากการใชสิ้ทธิ    

8.5.1 ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ใบสําคญัแสดงสิทธิที!จดัสรรในครั% งนี%บริษทัจะยื!นขอเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ทั%งนี% ภายใตเ้งื!อนไขการปฏิบติัตาม

ประกาศและกฎเกณฑที์!เกี!ยวขอ้ง โดยจะดาํเนินการภายใน 45 วนั หลงัจากไดท้าํการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นที!เรียบร้อยแลว้  

8.5.2 ตลาดรองของหุน้สามญัที!เกิดจากการใชสิ้ทธิ  

บริษทัจะดาํเนินการยื!นขออนุญาตนาํหุน้สามญัที!ออกใหม่จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียน

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 30 วนั นบัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาการใชสิ้ทธิในแต่ละ

ครั% ง ทั%งนี% เพื!อใหหุ้น้สามญัดงักล่าวสามารถทาํการซื%อขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบริษทั  

8.6 การจดัทาํและการส่งมอบใบหุน้สามญัที!ไดจ้ากการใชสิ้ทธิ  
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การออกและส่งมอบหุน้สามญัที!ออกใหม่ ชื!อที!ระบุในใบหุ้นสามญัออกใหม่จะใชชื้!อผูถื้อใบสาํคญัแสดง สิทธิ โดยบริษทัจะ
จดัส่งใบหุ้นไปยงัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามที!อยู่ที!ไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน
ภายใน 45 วนั นบั จากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครั% ง อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจเลือกใชบ้ริการระบบซื%อขายแบบไร้
ใบหุน้ (Script less System) ของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยก็์ไดซึ้!งจะไม่ทาํใหสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิลดลง  

 

9.  การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ   
9.1 การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ไม่ไดฝ้ากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี%   

(1) แบบการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งผูโ้อนและผูรั้บโอน  
การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณ์  เมื!อผูโ้อนใบสําคญัแสดงสิทธิซึ! งเป็นผูที้!สมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิระบุชื!อเป็นเจา้ของใบสําคญัแสดงสิทธิในจาํนวนที!จะทาํการโอนหรือผูรั้บโอนคนสุดทา้ยโดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอน
ต่อเนื!อง  ครบถว้นจากผูที้!ปรากฏชื!อดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูรั้บโอนโดยลงลายมือชื!อสลกัหลงั
แสดงการโอนใหไ้วด้ว้ย  

(2) ผลการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งผูรั้บโอนกบัผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักบัผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิไดก็้ต่อเมื!อนายทะเบียนไดรั้บคาํขอลงทะเบียนการ

โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ   พร้อมทั%งใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ผูรั้บโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้ลงลายมือชื!อเป็นผูรั้บโอนในดา้นหลงัของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธินั%นครบถว้นแลว้  

(3) ผลของการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งผูรั้บโอนกบับุคคลภายนอก  
 การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักบับุคคลภายนอกไดก็้ต่อเมื!อนายทะเบียนไดล้งทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดง

สิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเรียบร้อยแลว้  
(4) การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อนายทะเบียน จะตอ้งกระทาํ ณ สาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียนใน

วนัและเวลาทาํการของนายทะเบียนและจะตอ้งทาํตามแบบและวิธีการที!นายทะเบียนกาํหนด โดยนายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคาํ
ขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิหากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธินั%นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย   โดยผูข้อ
ลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ลงลายมือชื!อครบถว้นตามหลกัเกณฑใ์น ขอ้ 9.1 (1) พร้อมทั%งหลกัฐานอื!นๆ ที!ยืนยนั
ถึงความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามที!นายทะเบียนกาํหนดให้แก่นายทะเบียนดว้ย 
ซึ! งนายทะเบียนจะลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แลว้เสร็จภายใน 7 วนัทาํการ 
หลงัจากวนัที!นายทะเบียนไดรั้บคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมทั% งใบสําคญัแสดงสิทธิและหลกัฐานอื!นๆ ที!
จะตอ้งส่งมอบครบถว้นเรียบร้อยแลว้  
9.2  การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และ หน่วยงานอื!นๆที!เกี!ยวขอ้ง 
 

10.  ข้อจาํกดัในการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัที"เกดิจากการใช้สิทธิ 

10.1  การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
 บริษทัไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่การโอนที!เกิดขึ%นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ เพื!อพกั
การโอนสิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั% งสุดทา้ยและ ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะถูกสั!งพกัการซื%อขาย 
(หรือการแขวนป้าย SP) จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ล่วงหน้า 2 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหรือ
ระยะเวลาตามที!ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด (ในกรณีที!การปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิตรงกบั
วนัหยดุทาํการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ลื!อนวนัปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัทาํการถดัไป) อนึ!ง ในกรณีที!จะมีการประชุม
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ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะให้มีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิเพื!อกาํหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
และออกเสียงลงคะแนนในที!ประชุมในระยะเวลาไม่เกิน 21วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดว้ย  
10.2  การโอนหุน้ที!เกิดจากการใชสิ้ทธิ  
 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั หุน้ของบริษทัจะโอนไดอ้ยา่งเสรีเวน้แต่การโอนหุ้นที!มีผลทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที!ไม่ใช่
บุคคลสญัชาติไทยในบริษทัมีจาํนวนเกินกวา่ที!กาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั อยา่งไรก็ตาม บริษทัขอสงวนสิทธิ  ในการเปลี!ยนแปลง
แกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที!เกี!ยวกบัการโอนหุน้ภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธินี%โดยใหถื้อวา่การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัมี
ผลบงัคบัต่อเงื!อนไขการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธินี%นบัตั%งแต่วนัที!ไดรั้บจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชยเ์ป็นตน้ไป  
 

11.  การแก้ไขเพิ"มเตมิข้อกาํหนดสิทธิ 
11.1  การแกไ้ขเพิ!มเติมในส่วนที!มิใช่สาระสาํคญัหรือที!ตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  
 การแกไ้ขเพิ!มเติมขอ้กาํหนดสิทธิในเรื!องที!จะกระทบต่อสิทธิที!มิใช่สาระสาํคญัของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือเรื!องที!เห็นได้
วา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้ หรือในส่วนซึ!งไม่ทาํให้สิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือ 
เพื!อให้เป็นไปตามบทบญัญติั หรือหลกัเกณฑ์ที!กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายอื!นใดที!
เกี!ยวขอ้งกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือคาํสั!งที!มีผลบงัคบัทั!วไป  หรือประกาศ หรือขอ้บงัคบัของสาํนกังานกลต.ที!เกี!ยวขอ้งให้กระทาํได้
โดยเพียงมีมติจากที!ประชุมของคณะกรรมการบริษทั  
11.2  การแกไ้ขเพิ!มเติมในส่วนที!เป็นสาระสาํคญั  
 การแกไ้ขเพิ!มเติมขอ้กาํหนดสิทธินอกจากกรณี ขอ้ 11.1 ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัที!เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
บริษทัและมติที!ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามที!ระบุไวใ้นขอ้ 12.8  หรือ ขอ้ 12.10 แลว้แต่กรณี 
11.3  ขอ้จาํกดัของการแกไ้ขเพิ!มเติมขอ้กาํหนดสิทธิ  
 การแกไ้ขเพิ!มเติมขอ้กาํหนดสิทธิขา้งตน้จะตอ้งไม่เป็นการแกไ้ขเพิ!มเติมในเรื!องการขยายอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  อตัราการ
ใชสิ้ทธิ  ราคาใชสิ้ทธิ  รวมทั%งจะตอ้งไม่เป็นการแกไ้ขเพิ!มเติมที!ขดักบักฎเกณฑ์ใดๆของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยข์องสาํนกังาน กลต. หรือ ของตลาดหลกัทรัพย ์ทั%งที!มีผลบงัคบัใชแ้ลว้ หรือที!จะมีเพิ!มเติมภายหลงัจากวนัที!บริษทัออก และ 
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธินี%  เวน้แต่บริษทัจะไดรั้บการผอ่นผนั  
 

11.4  การดาํเนินการแกไ้ขเปลี!ยนแปลง  
 บริษทัจะแกไ้ขเพิ!มเติมขอ้กาํหนดสิทธิตามมติที!ประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือตามมติที!ประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ  
ภายใน 3  วนัทาํการนับตั%งแต่วนัที!มีประชุมเพื!อลงมติ  และบริษทัจะแจง้การแกไ้ขเพิ!มเติมขอ้กาํหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
สาํนกังาน  ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที!มีการแกไ้ขเพิ!มเติมนั%น   ทั%งนี%บริษทัจะแจง้ให้
ผูถื้อใบสาํคญั แสดงสิทธิทราบผา่นระบบการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัเดียวกบัที!บริษทัแจง้สาํนกังาน กลต. และตลาด
หลกัทรัพย ์ 
 
12.  การประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
12.1 การเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัจะเรียกประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเพื!อขอมติในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ! งภายใน 30 วนั นับแต่วนัที!เกิด 

กรณีใดกรณีหนึ!ง ดงัต่อไปนี%  

(1) มีการเสนอขอ้แกไ้ขเพิ!มเติมขอ้กาํหนดสิทธิในส่วนที!เป็นสาระสาํคญัตามที!กาํหนดไวใ้น ขอ้ 11.2 
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(2) มีเหตุการณ์สําคญัซึ! งบริษทัเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสําคัญหรือ 

ความสามารถของบริษทัในการปฏิบติัหนา้ที!ตามขอ้กาํหนดสิทธิ  

(3) มีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิรายหนึ! งหรือหลายรายที!ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิร่วมกนัไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของจาํนวน 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ยงัมิไดมี้การใชสิ้ทธิร้องขอใหบ้ริษทัดาํเนินการจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไดท้าํเป็นหนงัสือที!ระบุ

เหตุผลอยา่งชดัเจนในการขอใหมี้การประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ทั%งนี%บริษทัจะจดัใหมี้การปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื!อกาํหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในที!ประชุม ในระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิโดยจะแจง้ให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ

ทราบผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยไ์ม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ทาํการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

12.2 ผูมี้สิทธิเขา้ร่วมประชุม  

 ผูมี้สิทธิเขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละครั% ง จะประกอบดว้ยบุคคลต่างๆ ดงัต่อไปนี%   

(1) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิและตวัแทนของบริษทั  

(2) ที!ปรึกษาทางการเงิน ที!ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ!งมีส่วนเกี!ยวขอ้งกบัเรื!องที!ที!ประชุมจะพิจารณาซึ!งไดรั้บการร้องขอ

จากบริษทั และ/หรือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใหเ้ขา้ร่วมประชุมเพื!อทาํการชี%แจงและ แสดงความเห็นต่อที!ประชุม  

(3) บุคคลใดๆ ที!ประธานในที!ประชุมอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุมในฐานะผูส้งัเกตการณ์  

12.3  หนงัสือเชิญประชุม  

 บริษทัจะเป็นผูจ้ดัทาํหนงัสือเชิญประชุมและส่งใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกรายที!มีรายชื!อ ปรากฏในสมุดทะเบียนพกัการโอน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยหนงัสือเชิญประชุมจะระบุอยา่งนอ้ย

ในเรื!อง สถานที! วนั เวลา ผูที้!ขอใหเ้รียกประชุม และ วาระการประชุมกรณีที!ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็น ผูข้อใหมี้การประชุม ตามขอ้ 

12.1(3) และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ร้องขอนั%นมีเอกสารที!จะให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้ชป้ระกอบการพิจารณาเพื!อการลงมติ 

โดยจะใหบ้ริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใชจ่้ายของการจดัทาํสาํเนาเพื!อแนบส่งไปกบัหนงัสือเชิญประชุม และ/หรือเพื!อการ แจกจ่ายใน

ที!ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  กรณีเช่นนี%บริษทัมีสิทธิที!จะทาํสาํเนาเฉพาะเอกสารที!บริษทัเห็นวา่เกี!ยวขอ้งและจาํเป็น และ/หรือ

เฉพาะเนื%อความสาํคญัที!บริษทัสรุปจากเอกสารเหล่านั%นเพื!อใชใ้นการดงักล่าวก็ได ้ 

12.4 การมอบฉนัทะ  

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจแต่งตั%งผูรั้บมอบฉันทะให้เขา้ร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในที!ประชุมผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิคราวใดๆ ก็ไดโ้ดยการมอบฉนัทะนั%นตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามแบบที!บริษทัหรือ นายทะเบียนกาํหนดและไดจ้ดัส่งให้แก่ ผู ้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมแลว้ ทั% งนี% ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งยื!นหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อประธานที!

ประชุม หรือบุคคลที!ประธานที!ประชุมมอบหมายก่อนเริ!มการประชุม  

12.5 องคป์ระชุม  

ที!ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งมีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิและ/หรือผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ! งถือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของจาํนวนใบสาํคญั แสดงสิทธิที!ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเขา้ร่วมประชุม จึงจะ

ครบเป็นองคป์ระชุม  
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ในกรณีที!การประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นการประชุมครั% งใหม่ที!เลื!อนมาจากการประชุมครั% งก่อนซึ!งไม่สามารถประชุม

ไดเ้นื!องจากไม่ครบองคป์ระชุมตามวรรคก่อนการประชุมครั% งใหม่นี% จะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิและ/หรือผูรั้บมอบ

ฉนัทะเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 5 รายขึ%นไป จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

12.6 ประธานที!ประชุม  

ให้ประธานกรรมการของบริษัท หรือ ผูที้!ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษทั ทําหน้าที! เป็นประธานของ              

ที!ประชุม โดยประธานที!ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นจาํนวนที!ไม่เกินใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ตนมีอยูเ่ท่านั%น 

12.7 การเลื!อนประชุม 

ในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ไม่วา่ครั% งใด หากปรากฏวา่เมื!อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 45 นาที ยงัมีผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ประธานในที!ประชุมจะตอ้งสั!งเลิกการประชุม  

โดย 

(1)  ในกรณีที!บริษทัเป็นผูเ้รียกประชุม ให้ประธานในที!ประชุมเลื!อนการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไปประชุมในวนั 

เวลา และสถานที!ซึ!งประธานกาํหนด โดยวนันดัประชุมใหม่จะตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัแต่ไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนั

นดัประชุมเดิม นอกจากนี% เรื!องที!พิจารณาและลงมติในที!ประชุมครั% งใหม่จะตอ้งเป็นเรื!องเดิมที!อาจพิจารณาไดโ้ดยชอบในการประชุม

ครั% งก่อนเท่านั%น  

(2)  ในกรณีที!ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้้องขอให้เรียกประชุม หรือ เป็นการเรียกประชุม เนื!องจากการประชุม ในครั% ง

ก่อนขาดองคป์ระชุม จะไม่มีการประชุมใหม่ตามกาํหนดไวใ้นขอ้ (1)  

ทั%งนี%หนงัสือเชิญประชุมสาํหรับการประชุมครั% งใหม่ที!จะจดัขึ%นจะส่งให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามรายชื!อและที!อยู ่ซึ! งเคย

ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมในครั% งก่อนทุกราย ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อน วนันดัประชุมครั% งใหม่โดยบริษทัมีสิทธิที!จะ

ไม่ส่งเอกสารประกอบการประชุมซํ% ากบัที!ไดเ้คยส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั% งก่อน  

12.8 มติที!ประชุม  

มติของที!ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ!งหนึ!งของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทั%งหมดของ ผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือผูรั้บมอบฉันทะที!เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินั%นมีผลผูกพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุก

ราย ไม่ว่าจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ผูที้!มีสิทธิออกเสียงขา้งตน้ หมายถึง ผูที้!ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในเรื!องที!ที!

ประชุมจะพิจารณาลงมติ 

12.9 รายงานการประชุม  

บริษทัจะจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิโดยใหป้ระธานที!ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิในครั% งนั%นๆ เป็นผูล้งนามรับรองรายงานการประชุม ทั%งนี%  ใหจ้ดัเก็บรายงานการ

ประชุมไวที้!สาํนกังานใหญ่ของบริษทั  

รายงานการประชุมดงักล่าวซึ!งลงนามโดยประธานที!ประชุมในแต่ละครั% งใหถื้อวา่ถูกตอ้งและผูกพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุก

รายไม่ว่าจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที!ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิร้องขอบริษทัจะตอ้งจดัส่งรายงานการประชุม 

ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิรายที!ร้องขอดว้ย โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายที!เกี!ยวกบัการ

จดัส่งรายงานการประชุมนั%นๆ  
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12.10 มติเป็นหนงัสือแทนการประชุม  

ในกรณีที!จะตอ้งมีการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื!อลงมติไม่วา่เรื!องหนึ!งเรื!องใดตามที!กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ บริษทั

อาจขอใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทาํความตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื!อลงมติในเรื!อง

ดงักล่าวได ้แต่มติดงักล่าวจะตอ้งมีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ! งถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่ากึ! งหนึ! งของจาํนวน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที!ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิทั%งหมด ลงลายมือชื!อใหค้วามเห็นชอบไวเ้ป็นหลกัฐาน ในหนงัสือฉบบัเดียวกนัหรือหลายฉบบัก็

ได ้และส่งมอบใหป้ระธานกรรมการบริษทัหรือบุคคลที!ไดรั้บมอบหมายเป็นผูเ้ก็บรักษาไว ้ 

การลงมติตามวธีิการที!กาํหนดในขอ้ 12.10 นี%  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิก ถอนมติที!ส่งมาไดเ้วน้แต่จะ

ไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษทั และมติดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบัและผูกพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกรายไม่วา่จะไดล้ง

ลายมือชื!อใหค้วามเห็นชอบในมติดงักล่าวหรือไม่ก็ตาม  

12.11 ค่าใชจ่้าย  

บริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายตามสมควรทั%งหมดที!เกี!ยวขอ้งกบัการจดัการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

 

13.  ผลบังคบัข้อกาํหนดสิทธิและกฎหมายที"ใช้บังคบั   

  ขอ้กาํหนดสิทธิฉบบันี%จะมีผลใชบ้งัคบัในวนัที!ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิครั% งสุดทา้ย โดยขอ้กาํหนดสิทธินี% จะ

ใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย หากมีขอ้ความใดๆ ในขอ้กาํหนดสิทธินี%  ขดัแยง้กบักฎหมายหรือประกาศใดๆที!มีผลใชบ้งัคบั

ตามกฎหมายกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิใหใ้ชข้อ้ความตามกฎหมาย หรือ ประกาศดงักล่าวบงัคบักบัใบสาํคญัแสดงสิทธิแทนขอ้ความของ

ขอ้กาํหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที!ขดัแยง้กนันั%น ส่วนขอ้กาํหนดสิทธิอื!นยงัคงมีผลใชบ้งัคบัโดยมบูรณ์ตามกฎหมาย  

   

  ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

  บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 (……………………..…………………………………)  

 (นายวษิณุ  เทพเจริญ, นายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ)์  

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
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Checklist warrant-RO 

สําหรับการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที)จะซื.อหุ้น (“warrant”) และหุ้นที)ออกใหม่เพื)อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”)  

ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น  
 

บริษัทที)ออกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)   บริษัท ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน)    
 � เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
 � เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัที'มีหนา้ที'ตามมาตรา 56 (ที'ไม่ใช่ บจ.) 
 
รายละเอยีดของ warrant   
 - ชื'อ warrant  (ถา้มี) ใบสาํคญัแสดงสิทธิที'จะซื9อหุน้สามญัของ บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน) รุ่นที' 3 (NUSA – W3) 
 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัที'มีรายชื'อ ณ วนัที' 26 ธนัวาคม 2560 
 - วนัที'เสนอขาย warrant  19 กมุภาพนัธ์ 2561 - วนัสิ9นสุดอาย ุwarrant 18 กมุภาพนัธ์ 2563 
 - จาํนวน warrant ที'เสนอขาย ไม่เกิน 693,939,896 หน่วย   - วนัใชสิ้ทธิครั9 งสุดทา้ย  18 กมุภาพนัธ์ 2563 
 - ราคาที'เสนอขาย   ไม่คิดมูลค่า                   - จาํนวนหุน้รองรับ ไม่เกิน 693,939,896 หุน้ 
 - อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่  
 - ราคาใชสิ้ทธิ  1.00  บาท ต่อหุน้ (เวน้แต่จะมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเงื'อนไขการปรับสิทธิ) 
  

 

Checklist 

ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์1 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

1. ลกัษณะของ warrant   

 1.1 สดัส่วนจาํนวนหุน้รองรับต่อจาํนวนหุน้ที'จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั9งหมดของบริษทั2  

เท่ากบั 31.98% � ≤ 50%  

� รายละเอียดการ
คาํนวณหุน้รองรับ 

                                                        
1  ใหร้ะบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้
2  วธีิการคาํนวณสัดส่วนจาํนวนหุน้รองรับ :  
((จาํนวนหุน้รองรับ warrant ที'เสนอขายในครั9 งนี9 ) + (จาํนวนหุน้รองรับ CD หรือ warrant ที'เสนอขาย 

ในครั9 งอื'น* ซึ' งไม่รวมหุน้ที'จดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant)) 
(จาํนวนหุน้ที'จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั9งหมดของบริษทั  ซึ' งรวมจาํนวนหุน้ที'จะออกใหม่อื'น 

ที'บริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในครั9 งนี9 ) 
 * เฉพาะจาํนวนหุ้นรองรับที' outstanding  อนึ' ง หากในการประชุมผูถื้อหุ้นเพื'อมีมติออก warrant ในครั9 งนี9  ผูถื้อหุ้นมีมติ

อนุมติัใหอ้อกหุน้เพิ'มเติมเพื'อรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพที'เสนอขายในครั9 งอื'น หรือผูถื้อหุ้นมีมติในวาระอื'นใดที'อาจทาํ
ใหจ้าํนวนหุน้รองรับ outstanding ที'จะตอ้งนาํมาคาํนวณเพิ'มขึ9น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกวา่ที'กาํหนด ซึ'งเป็นผลใหต้อ้งมีการปรับสิทธิใน
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพที'เสนอขายในครั9 งอื'น  เป็นตน้  บริษทัตอ้งนาํหุน้รองรับที'อาจเพิ'มขึ9นดงักล่าวมารวมคาํนวณดว้ย 
    ทั9งนี9  CD    = หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนเกี'ยวกับการเสนอขาย
หลกัทรัพยที์'ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน
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Checklist 

ครบถ้วน 

ตาม

เกณฑ์ 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

 � > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ'งต่อไปนี9   
ที'ไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือที' ___ลงวนัที' _____ 
 (1) บริษทัอยูใ่นภาวะที'มีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
 (2) เพื'อประโยชนใ์นการปรับโครงสร้างหนี9ของบริษทั  
 (3) กรณีที'มีเหตจุาํเป็นและสมควร และเป็นไปเพื'อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อ
หุน้โดยรวม  

  

 1.2 มีอายแุน่นอน ซึ'ง ≤ 10 ปี นบัแต่วนัที'ออก warrant  (วนัที) 19 กมุภาพนัธ์ 2561) � ขอกาํหนดสิทธิ ขอ้ 2หนา้ 3 

 1.3 กาํหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน � ขอกาํหนดสิทธิ ขอ้ 2หนา้ 3 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิครั9 งสุดทา้ย ≥ 15 วนั 
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ3 

� 
ขอกาํหนดสิทธิ ขอ้ 2หนา้ 4 

 1.5 กาํหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซื9อหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant � ขอกาํหนดสิทธิ ขอ้ 2หนา้ 3 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถอืหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงันี9    

 2.1 ขอ้มูลเบื9องตน้เกี'ยวกบั warrant เช่น 
  - ราคาหรืออตัราที'คาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 
  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  
 - วนัสิ9นสุดของการใชสิ้ทธิ  
 - เหตใุหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพื'อรองรับการปรับสิทธิ 
              - อื'น ๆ (ถา้มี) ระบุ ________ 

 
� 

 

� 
 

� 
 

� 

 
 

เอกสารแนบ 4 
หนา้ 31-35 

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ 
  (1) price dilution4 

� เอกสารแนบ 4 
หนา้ 32 

              (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 � เอกสารแนบ 4 หนา้ 33 

                                                        
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 

4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จาํนวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จาํนวนหุน้รองรับที'เสนอขายครั9 งนี9 )   
                              จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับที'เสนอขายครั9 งนี9  
 
 
 
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
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Checklist 

ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 

อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

 2.3 วธีิการจดัสรรwarrant  � เอกสารแนบ 4 หนา้ 31 

 2.4  ขอ้มูลอื'นๆ (ถา้มี) ระบุ _________________________________   

3. มตทิี)ประชุมผู้ถอืหุ้นและอายุมต ิ   

 3.1 บริษทัไดรั้บมติที'ประชุมผูถื้อหุน้ ใหอ้อกหุน้รองรับอยา่งเพียงพอ   
� 

รายงานการประชุม 
ฉบบัคดัยอ่ 

  3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็จภายใน 1 ป ีนับแต่วันที'ที'ประชุม  
ผู้ถือหุ้นมีมติ (ผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื'อวันที' 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560) � 

รายงานการประชุม 
ฉบบัคดัยอ่ 

4. ข้อกาํหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงันี9    

 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี9   
 (1) อายขุอง warrant  ระบุ____2____ ปี 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซื9อหุน้ 
 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 
 (4) วธีิการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ยของ 
แต่ละไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดสาํคญัอื'น (ถา้มี) ระบุ____________ 

 
� 

 

� 
 

� 
 

� 
 
� 

ขอ้ 2 หนา้ 3-6 

 4.2 เหตุ เงื'อนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ'มเติมขอ้กาํหนดตาม warrant � ขอ้ 11 หนา้ 21 
 4.3 ค่าเสียหายที'ผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีที'บริษทัไม่สามารถจดัใหมี้ 
หุน้รองรับได ้ซึ'งตอ้งไม่ตํ'ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของหุน้ของบริษทักบั 
ราคาใชสิ้ทธิ 

� ขอ้ 5 หนา้ 17-18 

 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซึ'งมีขอ้กาํหนดดงันี9  
 (1) กรณีมีขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัสามารถเรียกใหผู้ถื้อ warrant ใชสิ้ทธิ 
ก่อนกาํหนด บริษทัรับรองวา่ ขอ้กาํหนดดงักล่าว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกใหใ้ชสิ้ทธิ 
ก่อนกาํหนดดงักล่าวตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระทาํที'ไม่อยูใ่นอาํนาจควบคุมของบุคคลใด ๆ 
 (ข) กาํหนดใหบ้ริษทั ตอ้งเรียกใหมี้การใชสิ้ทธิเมื'อมีเหตุการณ์ 
ที'กาํหนดไว ้
 (ค) มีมาตรการที'เพียงพอซึ'งทาํใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป 
ทราบถึงขอ้กาํหนดดงักล่าว 
 (2) กาํหนดเหตุและเงื'อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปนี9พร้อมกบัระบุวธีิการ
คาํนวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้ 12-17 
 

                                                                                                                                                               
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = กาํไรสุทธิ / จาํนวนหุน้ paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = กาํไรสุทธิ / (จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับที'เสนอขายครั9 งนี9 ) 
6
  Control dilution  =                          จาํนวนหุน้รองรับที'เสนอขายครั9 งนี9      

                         จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับที'เสนอขายครั9 งนี9  
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 (ก) เมื'อมีการเปลี'ยนแปลง par value หุน้ของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้
หรือแบ่งแยกหุน้ 
 (ข) เมื'อบริษทัเสนอขายหุน้ที'ออกใหม่ในราคาที'ต ํ'ากวา่ราคาตลาด7 
 (ค) เมื'อบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาที'ต ํ'ากวา่ราคาตลาด7 

 (ง) เมื'อบริษทัจ่ายเงินปันผลทั9งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ที'ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ 
 (จ) เมื'อบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ'งเกินกวา่อตัราที'ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 
 (ฉ) เมื'อมีกรณีอื'นใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ที'ทาํใหผ้ลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ ที'ผูถื้อ warrant จะไดรั้บเมื'อมีการใชสิ้ทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 
 กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุส่วนลดจากราคาตลาด 
พร้อมกบัวธีิการคาํนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอ้กาํหนดสิทธิแลว้ 
 ทั9งนี9  หากบริษทัจะไม่ดาํเนินการปรับสิทธิเมื'อเกิดเหตุการณ์ตาม  
(ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือที'_________ 
ลงวนัที' _____________________ 

� 
 
� 

 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

 
� 

 
 

หนา้ 12 
 

หนา้ 12-14 
หนา้ 14-15 

 

หนา้ 15 
 

หนา้ 15-16 
 

หนา้ 16 
 
 

หนา้ 12-15 
 

5. การดาํเนินการภายหลงัการเสนอขาย warrant  

 5.1 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่ จะปรับสิทธิโดยวธีิใดวธีิหนึ'งดงันี9  
  (1) ปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ หรือ 
  (2) ปรับราคาใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้
สิทธิ 
  ทั9 งนี9  หากบริษทัตอ้งออกหุ้นรองรับเพิ'มเติม บริษทัตอ้งยื'นมติที'ประชุมผูถื้อหุ้นที'
อนุมติัใหอ้อกหุน้รองรับการปรับสิทธินั9นอยา่งเพียงพอต่อสาํนกังาน ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะ
ถือวา่บริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรับ 

 
� 

 

� 

 
ขอ้ 4 (ช) หนา้ 16 
ขอ้ 4 (ฏ) หนา้ 17 

 

 5.2 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่จะไม่ขยายอาย ุwarrant  
และไม่แกไ้ขเปลี'ยนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นการปรับสิทธิตามที'กาํหนด
ในขอ้ 4.4 (2)  

� ขอ้ 4 (ฎ) หนา้ 17 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                        
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายตํ'ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคาํนวณราคาเสนอขายและราคาตลาด

ตามหมายเหตุ 1  
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 บริษทัขอเรียนวา่ บริษทัรับทราบและเขา้ใจเงื'อนไขที'ตอ้งปฏิบติัตามที'ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเกี'ยวกบั
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย warrant และหุน้รองรับทุกประการ  ทั9งนี9  ในการแกไ้ขเพิ'มเติมขอ้กาํหนดตาม warrant 
ภายหลงัการเสนอขาย  
 บริษทัจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามที'กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ และจะไม่ดาํเนินการใหข้ดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนด
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้การแกไ้ขเพิ'มเติมนั9นเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้าํนกังานทราบ
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที'มีการแกไ้ขเพิ'มเติม  และขอรับรองวา่ขอ้มูลที'ระบุไวใ้นรายการขา้งตน้และเอกสารที'แนบมาพร้อม 
checklist นี9 ถูกตอ้งและตรงต่อความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื'อ  __________________________ 
          (นายวษิณุ  เทพเจริญ) 

ลงชื'อ  __________________________ 
          (นายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ)์ 

ในฐานะกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  

หมายเหตุ 1 

การเสนอขายหลกัทรัพย์ที)ออกใหม่ในราคาตํ)า หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหนึ'งดงัต่อไปนี9    
  1. การเสนอขายหุน้ที'ออกใหม่ในราคาตํ'า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลด
จากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  2. การเสนอขาย warrant ในราคาตํ'า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ  
โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  3. การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาตํ'า หมายถึง การเสนอขาย CD  
โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
 
1. การคาํนวณราคาเสนอขาย 
1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิที'จะซื9อหุน้ 
  1.3  กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิที'จะซื9อหุน้ ใหค้าํนวณดงันี9  
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 
  ทั9งนี9  โดยที' 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 
  Qs  =  จาํนวนหุน้ที'เสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จาํนวน warrant ที'เสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 
  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิที'จะซื9อหุน้ตาม warrant 
  Qx  =  จาํนวนหุน้ที'จะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิที'จะซื9อหุน้ตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
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2. การคาํนวณราคาตลาด ใหใ้ชร้าคาหนึ'งราคาใดดงัต่อไปนี9    
  2.1 ราคาตลาดถัวเฉลี)ยถ่วงนํ.าหนกัของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนั  
แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาที'นาํมาถวัเฉลี'ยสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉลี'ยของการซื9อขายหุน้ 
ในแต่ละวนัก็ได ้
  (2) วนักาํหนดราคาเสนอขาย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหนึ'งดงัต่อไปนี9  
  (ก) วนัที'คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อที'ประชุมผูถื้อหุน้เพื'อขออนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขาย warrant 
และหุน้รองรับในราคาตํ'า  

 (ข) วนัที'ที'ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้ที'ออกใหม่ในราคาตํ'า 
  (ค) วนัแรกที'เสนอขายต่อผูล้งทุน 
  (ง) วนัที'ผูล้งทุนมีสิทธิซื9อหุน้ตาม warrant    
   ทั9งนี9  หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉลี'ยถ่วงนํ9 าหนกัของหุน้ตลาดตามขอ้ 2.1 ใหร้ะบุความเหมาะสมและเหตผุลของ
การไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 
 
 2.2 ราคาที'กาํหนดโดยผา่นการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซื9อและความตอ้งการขายหุน้ที'ออกใหม่ของ
บริษทั เช่น การสาํรวจความตอ้งการซื9อหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายติุธรรมที'ประเมินโดยที'ปรึกษาทางการเงินที'อยูใ่นบญัชีรายชื'อที'สาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ  ทั9งนี9  ให้
เปิดเผยสมมติฐานสาํคญัที'ใชป้ระกอบการคาํนวณราคาตลาดใหเ้พียงพอและชดัเจนดว้ย 
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เอกสารที)ต้องจดัส่งพร้อมกบั checklist การเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที)จะซื.อหุ้น (“warrant”) 

และหุ้นที)ออกใหม่เพื)อรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

เอกสารที)ต้องจดัส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหต ุ

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ มี  
2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ที'ขออนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant และหุน้
รองรับ 

มี  

3. มติที'ประชุมผูถื้อหุน้ที'อนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant  
 และหุน้รองรับ 

มี รายงานการประชุม EGM 
1/2560 (ฉบบัคดัยอ่) 

4. ขอ้กาํหนดสิทธิ warrant มี  
5. รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุน้รองรับ มี  
6. รายละเอียดการคาํนวณ dilution effect มี  
7. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผอ่นผนัการออก warrant ในสดัส่วน 
 ที'มากกวา่ 50% (ถา้มี) 

ไม่มี  

8. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผอ่นผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งดาํเนินการ 
 ปรับสิทธิเมื'อเกิดเหตุการณ์ตามที'ประกาศกาํหนด (ถา้มี) 

ไม่มี  

 
หมายเหตุ    
(1) เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้งของ 
เอกสารทุกหนา้ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ ใหร้ายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแต ่
วนัปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย ์และประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การยื'นแบบ filing) 



รายละเอยีดการคาํนวณจํานวนหุ้นรองรับ 

 

วธีิการคาํนวณสัดส่วนจาํนวนหุน้รองรับ  =  ((จาํนวนหุน้รองรับ Warrant ที เสนอขายในครั% งนี% )) + (จาํนวนหุน้ 

   รองรับ Warrant ที เสนอขายในครั% งอื น ซึ งไม่รวมหุน้ที จดัไวร้องรับ  

   ESOP-warrant)) / (จาํนวนหุน้ที จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั%งหมดของบริษทั)  

โดยที   

จาํนวนหุ้นรองรับ Warrant ที เสนอขายในครั% งนี%  = 693,939,896  หุน้  

 

จาํนวนหุ้นรองรับ Warrant ที เสนอขายในครั% งอื น  = (500,000,000 + 1,250,000,000  =  1,750,000,000) 

ซึ งไม่รวมหุน้ที จดัไวร้องรับ ESOP-warrant     

 

อตัราการใชสิ้ทธิ  = 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญั 

 

จาํนวนหุ้นที จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั%งหมดของบริษทั  =  7,641,078,761 หุน้  

 

ดงันั%น 

สัดส่วนจาํนวนหุน้รองรับ   =  (693,939,896  หุน้ + 1,750,000,000 หุน้) / 7,641,078,761 หุน้  

    =  2,443,939,896 / 7,641,078,761 

  =  31.98% 

 

 

 

 

 

 

 

 



การคํานวนผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นเดิม เนื�องจากการใช้สิทธิ NUSA-W3

ทุนจดทะเบียน ณ วนัที� 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 6,947,138,865

ทุนจดทะเบียน รองรับสิทธิ NUSA-W3 Qw 693,939,896           
Qo 7,641,078,761         

ทุนจดทะเบียน รองรับสิทธิ RO Qp 693,939,896           
Qro 8,335,018,657         

การคํานวน Control Dilution

สูตร Control Dilution = 1-[Qro/(Qro+Qp)]
Qro    = 8,335,018,657         

กรณี ที� 1   Qp1    = -                         Control Dilution = 1-[Qo/(Qo+Qp)] -      
กรณี ที� 2   Qp2    = 8,335,018,657         Control Dilution = 1-[Qro/(Qro+Qp)] 7.69%

การคํานวน Price Dilution

สูตร Price Dilution =(Po+Pn)/Po
ราคาปิดถวัเฉลี�ยถ่วงนํO าหนกั 7 วนั Po = 0.510               
ราคาใชสิ้ทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ NUSA-W3 Pw = 1.000               
ราคาเสนอขายหุน้สามญัใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิม Ro = 0.500               

Qo = 7,641,078,761         
Remark: NS-WA (500,000,000), NS-WB (1,250,000,000) Qw = 693,939,896           1,750,000,000                                        

Qp = 693,939,896           
Qp2   = 8,335,018,657         

กรณีที� 1) Pn =  (PoQo+RoQp+PwQw) / (Qo+Qp+Qw) Pn = 0.547                      Ptrice Dilution =(Pn-Po)/Po = 7.23%
กรณีที� 2) Pn =  (PoQo+RoQp+ PwQw) / (Qo+Qp+ Qw) Pn = 0.509                      Ptrice Dilution =(Pn-Po)/Po = -0.16%

การคํานวน Earning Dilution

บริษทัฯ ไม่มีผลกาํไรจากการดาํเนินงาน จึงยงัไม่สามารถคาํนวณได้
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