
 
 
 
 
 

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของ 
ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญ 

ของ บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที่ 1 (IHL-W1) 
 
 

ลงวนัที่ 12 ตุลำคม 2559 
 



แก้ไขวนัท่ี 9 มีนาคม 2561:- 

1. ขอ้ 1.2.3 ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

2. ขอ้ 1.2.6 สถานท่ีท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ 
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุน 

ของบริษัท อนิเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่1 (IHL-W1) 
 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน)  คร้ังท่ี 1 (IHL-W1) (“ใบส ำคัญแสดง
สิทธิ”)  ออกโดยบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”)  ตำมท่ีท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 19 
กนัยำยน 2559 ไดอ้นุมติัให้บริษทัฯออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวนไม่เกิน 104,999,695หน่วย  ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอตัรำกำรจดัสรรท่ี 4 หุ้นสำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ทั้งน้ี ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บสิทธิตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ (ตำมค ำนิยำมท่ีระบุ
ดำ้นล่ำง) น้ี โดยบริษทัฯ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผูกพนัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีทุกประกำร และให้ถือว่ำผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีเป็นอยำ่งดีแลว้ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะจดัให้มีกำร
เก็บรักษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีไว ้ณ ส ำนักงำนใหญ่ของตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ตำมค ำนิยำมท่ีระบุ
ดำ้นล่ำง) เพ่ือให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของสถำนท่ี
ดงักล่ำว 
 

ค ำจ ำกดัควำม 
 

ค ำและขอ้ควำมต่ำงๆท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี ใหมี้ควำมหมำยดงัต่อไปน้ี 
 

ขอ้ก ำหนดสิทธิ  หมำยถึง  ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อ 
      ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัอินเตอร์ไฮดจ์ ำกดั  
      (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (IHL-W1) (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม (ถำ้มี)) 
 

ตลำดหลกัทรัพย ์  หมำยถึง  ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนง หมำยถึง  บุคคลท่ีบริษทัฯ แต่งตั้งโดยชอบใหเ้ป็นตวัแทนของบริษทัฯ ในกำรรับแจง้ 
ในกำรใชสิ้ทธิ    ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมขอ้ 1.2.6 
 

นำยทะเบียนของ  หมำยถึง  บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้ง 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ    โดยชอบใหท้ ำหนำ้ท่ีเป็นนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิแทน 
 

บริษทัฯ   หมำยถึง  บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

ใบแทนส ำคญั  หมำยถึง  เอกสำรท่ีออกโดย บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
แสดงสิทธิ    เพื่อใชแ้ทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง  ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์
      จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (IHL-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอน 
      เปล่ียนมือได ้
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ประกำศ ทจ. 34/2551 หมำยถึง  ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง กำรขออนุญำต 
      และกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ 
      และหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม  
      2551 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง  ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตำมขอ้ 1.2.4 
 

ระยะเวลำกำรแจง้ควำม หมำยถึง  ระยะเวลำท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้ 
 จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ   สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ สำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำม 
      ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมระบุไวใ้นขอ้ 1.2.3 
   

วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ หมำยถึง  วนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิใน  
      กำรซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯได ้ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.1 
 

วนัท ำกำร  หมำยถึง  วนัท่ีตลำดหลกัทรัพยเ์ปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงมิใช่วนั 
      เสำร์หรือวนัอำทิตย ์หรือวนัท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศใหเ้ป็น 
      วนัหยดุท ำกำรของธนำคำรพำณิชย ์
 

ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ หมำยถึง  บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 

สมุดทะเบียนผูถื้อ  หมำยถึง  สมุดทะเบียนหรือแหล่งขอ้มูลทำงทะเบียนซ่ึงบนัทึกรำยละเอียดเก่ียวกบั 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ   ใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเก็บรักษำโดย 
      นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

ส ำนกังำน กลต.  หมำยถึง  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 
1. รำยละเอยีดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ ได้ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 104,999,695 หน่วย  ให้แก่ถือผูหุ้้นเดิมของ บริษทัฯ ตำม

สดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอตัรำกำรจดัสรรท่ี 4 หุ้นสำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดง

สิทธิ ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2559 โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ดงัน้ี 

1.1 ลกัษณะส ำคญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิทีอ่อก 

  ช่ือผูอ้อกกหลกัทรัพย ์  : บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน)   

ช่ือหลกัทรัพย ์  : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของ  

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (IHL-W1) 
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ชนิด   : ระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้

จ ำนวนท่ีออก   : 104,999,695 หน่วย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 0 บำท (ไม่คิดมูลค่ำ) 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ  : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนได ้ 

      1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไข 

      กำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5.  

รำคำกำรใชสิ้ทธิ  : 3.50 บำท ต่อหุน้  เวน้แต่กรณีมีกำรปรับลดรำคำกำรใชสิ้ทธิ 

      ตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 5. 

วนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 12 ตุลำคม 2559 

วนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคญั : 11 ตุลำคม 2562 
แสดงสิทธิ 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ภำยหลงักำรออก 
      ใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ จะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ 

จ ำนวนหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ี : ไม่เกิน 104,999,695 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท 

จดัสรรไวเ้พื่อรองรับ   ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนรองรับต่อจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด 

      ของบริษทั เท่ำกบั ร้อยละ 21.43 
 

*วธีิกำรค ำนวณสดัส่วนหุน้รองรับ: 

((จ ำนวนหุน้ท่ีรับ Warrant ท่ีเสนอขำยในคร้ังน้ี) + (จ ำนวนหุน้รองรับ 

Warrant ท่ีเสนอขำยในคร้ังอ่ืนซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESCOP  -

Warrant)) / จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมอของบริษทั) 

     ร้อยละ 21.43 = 104,999,695 /  489,998,113 
 

 วธีิกำรจดัสรร : ออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ 

(Rights Offering) ในอัตรำกำรจัดสรรท่ี  4 หุ้นสำมัญ เดิม ต่อ 1  หน่วย

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยบริษทัฯ ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผู ้

ถือหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีรำยช่ือในวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิท่ีไดรั้บ

จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 27 กนัยำยน 2559  และ

วนัรวบรวมรำยช่ือผูถื้อหุ้นตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิด



4 

 

สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นและพกักำรโอนหุ้นในวนัท่ี 28 กนัยำยน 2559 ทั้งน้ี ใน

กำรค ำนวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรำยท่ีไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ ไดปั้ดเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำกำรจดัสรรท้ิง เช่น ผูถื้อหุน้ซ่ึงถือ

หุ้นจ ำนวน 18 หุ้น เม่ือค ำนวณตำมอตัรำส่วนท่ีได้รับกำรจัดสรรใบส ำคญั

แสดงสิทธิแลว้จะไดเ้ท่ำกบั 4.50 ( 18 หำรดว้ย 4) ซ่ึงบริษทัฯ ไดปั้ดเศษ 0.50 

ท้ิง โดยผูถื้อหุน้จะไดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 4 หน่วย 
 

ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ทุกๆ 6 เดือน โดยในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน 

มีนำคม และ กันยำยน ภำยหลังจำกวนัท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ (“วนั

ก ำหนดกำรใช้สิทธิ”) โดยวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังแรก คือ วนัท ำกำร

สุดทำ้ยของเดือนมีนำคม 2560 ซ่ึงจะตรงกบัวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนั

ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดท้ำย คือ วนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุครบ 3 ปี 

นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจะตรงกบัวนัท่ี 11 ตุลำคม 2562 โดย

หำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำยไม่ตรงกับวนัท ำกำร ให้เล่ือนวนั

ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สิทธิสำมญั  

 ในกำรใชสิ้ทธิ  เพ่ิมทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ระหวำ่งเวลำ 09:00  น. ถึง 16:00 น. ภำยใน

ระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้กำร

แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย ให้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้

สิทธิ ระหวำ่งเวลำ 09:00  น. ถึง 16:00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรก่อน
วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำร : เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั 
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ  เพ่ิมทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถ

ยกเลิกกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช ้สิทธิดงักล่ำวไดอี้กต่อไป 
 

ตลำดรองของใบส ำคญั : บริษทัฯ จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด 
แสดงสิทธิ   ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์
 

ตลำดรองของหุน้สำมญั : บริษทัฯ จะน ำหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกเน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั 
เพ่ิมทุนท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิ เพ่ิมทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในตลำดหลกัทรัพย ์
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ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ : เน่ืองจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) จึงไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อ
หุ้น ณ วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ อย่ำงไรก็ตำมหำกมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิครบถว้นทั้ งจ ำนวนและ
ผูใ้ชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษทัฯจะไดรั้บผลกระทบ (dilution effect) ดงัน้ี 

 

1. กำรลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นคงเดมิ (Control Dilution) 
 
หำกมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิครบทั้ง
จ ำนวน และผูใ้ชสิ้ทธิไม่ใช่ผูถื้อหุน้ของ บริษทัฯ จะท ำใหสิ้ทธิออกเสียง
ของผูถื้อหุน้เดิมลดลงเท่ำกบัร้อยละ 17.65* 
 
 

Control Dilution = 1 – [จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
/ (จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั + 
จ ำนวนหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม)] 

 
 ร้อยละ 17.65 =  1 – [489,998,113 / (489,998,113 + 104,999,695)]

   

 

2. ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น (Price dilution) 
 

เน่ืองจำกรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 เท่ำกบั 3.50 
บำท ต่อหุ้น ซ่ึงต ่ำกว่ำรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก 7 วนั ท ำกำรก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ดงันั้น ผูถื้อหุ้นเดิมจึงไม่ไดรั้บผลกระทบ
ดำ้นกำรลดลงของรำคำ อย่ำงไรก็ตำมหำกมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ครบทั้งจ ำนวน 
104,999,695 หน่วย โดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิม จะท ำให้เกิดผล
กระทบต่อรำคำหุน้ของบริษทัฯ ร้อยละ 10.56 
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Price dilution = [(รำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั 7 วนัท ำกำรก่อนวนัประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2559 – 
รำคำใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอ
ขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม) x จ ำนวนหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำร
ใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม] /  [(จ ำนวนหุน้ช ำระแลว้ท่ีมีอยูเ่ดิม  
+ จ ำนวนหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม) x 
รำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั 7 วนัท ำกำรก่อนวนัประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2559] 

10.56% = [(8.71 – 3.50) x 104,999,695] /  
 [(489,998,113 + 104,999,695) x 8.71]  

 

เหตุในกำรตอ้งออกหุน้ใหม่ : เม่ือมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธตำม 
 เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิ  เง่ือนไขในกำรปรับสิทธิตำมท่ีก ำหนดไวใ้นข้อก ำหนด  สิทธิน้ี ซ่ึงเป็น

เหตุกำรณ์ท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตำมประกำศ ทจ.34/2551 

1.2 กำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใช้สิทธิ 

 1.2.1 วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้
ในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนมีนำคมและกนัยำยน ภำยหลงัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นตน้ไป 
(“วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ”) 

 

  ทั้งน้ี วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือ วนัท ำกำรวนัสุดทำ้ยของเดือนมีนำคม 2560 ซ่ึงจะตรงกบัวนัท่ี  
  31 มีนำคม 2560 และวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย คือ วนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 3 ปี นับ 
  จำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจะตรงกับวนัท่ี 11 ตุลำคม 2562 โดยหำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ 
  คร้ังสุดทำ้ยไม่ตรงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรถดัไป 
 

1.2.2 กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุน 
   ในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
   เพ่ิมทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีตนถืออยูท่ั้งหมดหรือบำงส่วนก็ได ้ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือ 
   และไม่ได้ใช้สิทธิภำยในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย บริษทัฯจะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
   ไม่ประสงค์จะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว และให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆส้ินสภำพ 
   ลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 
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1.2.3 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จะตอ้งแจ้ง 
   ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ระหว่ำงเวลำ 9:00 ถึง 16:00 น.  
   ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใน 
   กำรใชสิ้ทธิ”) ยกเวน้กำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ให้แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือ 
   หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ระหว่ำง 09:00 ถึง 16:00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร 
   ก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย (“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย”) 
 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
 ยกเวน้ในกรณีกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ซ่ึงจะมีกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำร 
 โอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย โดยตลำดหลกัทรัพยจ์ะข้ึน 
 เคร่ืองหมำย SP เพ่ือหำ้มกำรซ้ือขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนปิดสมุดทะเบียนและจะ
พกักำรซ้ือขำยไปจนถึวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกั
กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิวนัแรกตรงกับวนัหยุดท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย ์ให้เล่ือนวนัปิดสมุด
ทะเบียนวนัแรกดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้ 

 

บริษทัฯ จะแจง้ข่ำวเตือน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (หำกมี) เก่ียวกบัวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ระยะเวลำกำร
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 
รำคำกำรใชสิ้ทธิ รำยละเอียดบัญชีธนำคำรของบริษทัฯ เพ่ือกำรจองซ้ือและใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิ บุคคลท่ีบริษทัฯ จะแต่งตั้ งให้เป็นตวัแทนบริษัทฯ ในกำรรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถำ้มี) (“ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ”) และสถำนทีท่ีติดต่อในกำรใช้
สิทธิ โดยผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพยใ์หผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบอยำ่งนอ้ย 7 วนัท ำ
กำรก่อนระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง ส ำหรับวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ัง
สุดท้ำย บริษัทฯจะส่งรำยละเอียดดังกล่ำวให้กับผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีมีรำยช่ือปรำกฏตำมสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนทำงไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

 

1.2.4 ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

(ก) ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป  สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลท่ี 
 ปรำกฏช่ือเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวนดงักล่ำวในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง 
 สิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวนัแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในกรณีท่ีมี
กำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่จะไดมี้
กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงสำมำรถใชย้นักบับริษทัฯไดต้ำมขอ้ 4.1 (ก) เกิดข้ึนแลว้ในวนัปิด
สมุดทะเบียนผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีเก่ียวข้องข้ำงต้น ซ่ึงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 จะตกไดแ้ก่ผูรั้บโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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(ข) ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิกรณีท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
แทน  สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลท่ีนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจำกศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยว์ำ่เป็นผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน
ดังกล่ำวท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศูนย์ฝำก 
หลักทรัพยใ์นขณะนั้ นๆ หรือในวนัแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
ในกรณีท่ีมีกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 
1.2.5 นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

  บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
   เลขท่ี 93  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง  
   เขตดินแดง กรุงเทพมหำนครฯ 10400 
  โทรศพัท ์  : 0-2009-9000 
  โทรสำร   : 0-2009-9991 
  SET Contact Center :  0-2009-9999 
  Website   : www.set.or.th/tsd 
  E-mail   : SETcontactCenter@set.or.th 

 
นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบกำรปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงใน
สมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยช่ือเต็ม สัญชำติ และท่ีอยู่ของผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิและรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะก ำหนด ในกรณีขอ้มูลไม่
ตรงกนั บริษทัฯ จะถือวำ่สมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

 

   ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำท่ีในกำรแจ้งกำรเปล่ียนแปลงหรือข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำร  
   ลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
   จะเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลำดดงักล่ำว 
 

1.2.6 สถำนทีท่ีต่ดิต่อในกำรใช้สิทธิ 
 

   บริษทั อินเตอร์ไฮดจ์ ำกดั (มหำชน) 
  ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทั 

678 ซอย ที.เจ.ซี ถนนสุขมุวทิ ต ำบลบำงปูใหม่ อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10280 
โทรศพัท:์ 02-028-9728-37 
โทรสำร: 02-028-9738 
Email: companysecretary@interhides.com 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัฯไดแ้ต่งตั้งตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.2.3 ให้ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีตอ้งกำรใชสิ้ทธิแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนไดท่ี้ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชสิ้ทธิ โดยบริษทัฯจะแจง้กำรแต่งตั้งตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิและสถำนท่ีติดต่อ
ในกำรใชสิ้ทธิผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย ์

 

1.2.7 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอรับใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนไดท่ี้ตวัแทน 
  รับแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ หรือดำวน์โหลดจำกเวป็ไซตข์องบริษทั (www.interhides.com)  และแจง้ 

 ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนได้ท่ีตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำม
รำยละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.6 โดยจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำมระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุในขอ้ 1.2.3 ขำ้งตน้ 

 

ในกรณีท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งกำร
แจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำกระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์หรือ
เพ่ือใหอ้อกใบแทนส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 
 

(ก) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องตนอยู ่โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิอยูใ่น
บญัชี “บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือผูฝ้ำก” ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
ตอ้งกำรใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำก
ระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 
โดยยืน่ต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพย์
ดังกล่ำวจะด ำเนินกำรแจ้งกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพ่ือขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจำกบัญชี  
“บริษัท ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือผูฝ้ำก” โดยศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะ
ด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิม
ทุนของบริษทัฯ 
 

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพย ์โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิอยูก่บัศูนยรั์บ
ฝำกหลกัทรัพยใ์น “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งกำรใชสิ้ทธิตอ้งแจง้
ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำกระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์หรือ
เพ่ือให้ออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมท่ีตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย ์เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำก “บัญชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์”  โดยศูนยรั์บฝำก
หลกัทรัพยจ์ะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

ผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ทั้ งท่ี ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)  
ท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จะตอ้งปฏิบัติตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 
โดยด ำเนินกำรและยืน่เอกสำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ ดงัน้ี 
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(ก) ยืน่ใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้น
ทุกรำยกำรพร้อมลงนำมโดยผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิท ธิ ให้แก่ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนง 
ในกำรใชสิ้ทธิในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

(ข) น ำส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำร
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

(ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทุนใหแ้ก่ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจะตอ้งช ำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ท่ีสำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้น
กรุงเทพมหำนคร ภำยในวนัท ำกำรถดัไป และขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย “บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด 
(มหำชน) เพื่อกำรจองซื้อหุ้น” หรือ ช ำระโดยกำรโอนเงินเขำ้บัญชี “บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด 
(มหำชน) เพื่อกำรจองซ้ือหุ้น” พร้อมน ำส่งส ำเนำหลกัฐำนกำรโอนเงินให้แก่ตวัแทนรับแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

ทั้งน้ี กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิเรียกเก็บเงินจ ำนวนดงักล่ำวไดแ้ลว้เท่ำนั้น หำกบริษทัฯหรือตวัแทนรับแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไม่วำ่กรณีใดๆท่ีไม่ไดเ้กิดจำกควำมผิดของบริษทัฯ หรือ
ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ บริษทัฯ จะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเจตนำยกเลิกกำร
ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้นๆ โดยบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิจะจดัส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊ำฟท่ีเรียกเก็บเงิน ไม่ไดคื้นใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิในคร้ังนั้นๆ ทั้งน้ี ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนไดใ้หม่ในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังต่อๆไป เวน้แต่กำรใชสิ้ทธิคร้ังนั้นจะเป็นกำรใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทำ้ย บริษทัฯ จะถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัฯ 
และตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยอ่ืนใด
ไม่วำ่ในกรณีใดๆ 

 
(ง) หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิ 

 

1) บุคคลธรรมดำ :     ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร / 
 สญัชำติไทย  ส ำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจท่ียงัไม่หมดอำยุพร้อมส ำเนำ 
    ทะเบียนบ้ำน (ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท ำให้ช่ือ/ 
     ช่ือสกุลไม่ตรงกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรท่ีออก 
    โดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น  ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้ง 
    เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ  
    ถูกตอ้ง 
 



11 

 

2) บุคคลธรรมดำ : ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำยุ พร้อมลง
สญัชำติต่ำงดำ้ว   ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
 

3) นิติบุคคลสญัชำติไทย :  
3.1) ส ำเนำหนังสือรับรองท่ีกระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 

เดือน ก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในคร้ังนั้ นๆ พร้อมลง
ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้อ ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนั้นและประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้มี) และ 

3.2) ส ำเนำเอกสำรตำมขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ  ำนำจ
ลงนำมท่ีไดล้งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งในเอกสำรตำม
ขอ้ 3.1) 

 
4) นิติบุคคลสญัชำติต่ำงดำ้ว:  

4.1)  ส ำเนำหนังสือส ำคญักำรจัดตั้ งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือ
รับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง
โดยผูมี้อ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทบัตรำส ำคญั
ของนิติบุคคล (ถำ้มี) และ 

4.2) ส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูมี้อ ำนำจลงนำมท่ีไดล้งลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำเอกสำรตำมขอ้ 4.1) ท่ียงัไม่หมดอำยุ พร้อมลง
ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
เอกสำรตำมขอ้ 4.1) และ 4.2) ซ่ึงผูมี้อ  ำนำจลงนำมลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งไดรั้บกำรรับรองลำยมือช่ือ
โดย  Notary Public และมีอ ำยุไ ม่ เกิน  6 เดื อน  ก่ อน วัน
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ  

ทั้งน้ี หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ บริษทั และ/
หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ขอสงวนลิขสิทธ์ิท่ีจะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังนั้นๆ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ สำมำรถใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 

(จ) ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู ้รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์ หรือภำษีอ่ืนใด (ถ้ำมี) ตำม
บทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎำกร หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีใชบ้งัคบักบักำรใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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1.2.8 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้ น  
  โดยอตัรำกำรใชสิ้ทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยต่อหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนหน่ึงหุ้น เวน้แต่กรณีมี 
  กำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5. 

1.2.9  หำกตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิไดรั้บเอกสำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ตำมขอ้ 1.2.7  ไม่
ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกในใบแจง้ควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนนั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถำ้มี) ไม่
ครบถว้นถูกตอ้งตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร ขอ้บังคบั หรือกฎหมำยต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท ำกำรแกไ้ขให้ถูกตอ้งภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ หำก
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ท ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำดงักล่ำว บริษทัฯจะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้นๆ โดยบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทน
รับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิจะจดัส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และเงินท่ี
ไดรั้บไวคื้นให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวโดยไม่มีดอกเบ้ียภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำร
ใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ ทั้งน้ี ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขท่ีก ำหนดโดยบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ อยำ่งไรก็ตำม ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนไดใ้หม่ในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆไป เวน้แต่กำรใชสิ้ทธิคร้ังนั้นจะเป็นกำรใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทำ้ย ให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ โดยบริษทัฯ และตวัแทน
รับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยอ่ืนใดไม่วำ่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถว้นหรือมีกำรช ำระเงินเกิน
จ ำนวนในกำรใชสิ้ทธิ บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิมีสิทธิท่ีจะด ำเนินกำร
ประกำรใดประกำรหน่ึงต่อไปน้ี ตำมท่ีบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิจะ
เห็นสมควร 

(ก) ถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิมีจ ำนวนเท่ำกบั (1) จ ำนวนหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีพึงจะไดรั้บตำม
สิทธิ หรือ (2) จ ำนวนหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีพึงได้รับตำมจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัฯ หรือ
ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิไดรั้บช ำระไวจ้ริงตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ
ในขณะนั้น แลว้แต่จ ำนวนใดจะนอ้ยกวำ่ หรือ 
 

(ข) ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินเพ่ิมเติมตำมจ ำนวนท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิให้ครบถว้นภำยใน
ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ หำกบริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิไม่ไดรั้บเงินครบตำมจ ำนวนกำรใชสิ้ทธิภำยในระยะเวลำดงักล่ำว ให้ถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้ นๆ เฉพำะส่วนท่ีผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิช ำระจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถว้น ทั้ งน้ี ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนไดใ้หม่ในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆไป เวน้แต่
เป็นกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิโดย
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บริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ 
ค่ำเสียหำยอ่ืนใดไม่วำ่กรณีใดๆ 

ในกรณีตำมขอ้ (ก) หรือ (ข) หำกมีกรณีตอ้งส่งเงินคืนให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิจะส่งเงินท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิหรือเงินท่ีไดรั้บไวคื้นใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบ้ียภำยใน 14 วนั นับจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ ทั้งน้ี ตำม
วธีิกำรและเง่ือนไขท่ีก ำหนดโดยบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

อยำ่งไรก็ดี ไม่วำ่กรณีใดๆ หำกไดมี้กำรส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิหรือเงินท่ีไดรั้บไวโ้ดยไม่
มีกำรใชสิ้ทธิหรือไม่สำมำรถใชสิ้ทธิ โดยไดส่้งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบแจง้ควำม
จ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงินคืนแลว้
โดยชอบ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆอีกต่อไป 

1.2.10 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนมำกกวำ่จ ำนวนท่ีประสงคจ์ะใช้
สิทธิ บริษทัฯ จะส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยระบุจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือ
ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวภำยใน 15 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ และจะท ำ
กำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิใบเก่ำ 

1.2.11 จ ำนวนหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนท่ีออกให้เม่ือมีกำรใช้สิทธิ จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ 
  ซ่ึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดช้ ำระตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชสิ้ทธิ โดยบริษทัฯจะออก 
  หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคูณดว้ยอตัรำกำรใชสิ้ทธิ  
  หำกมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ แลว้ท ำให้มีเศษหุ้นเหลืออยูจ่ำกกำรค ำนวณ 
  ดงักล่ำว บริษทัฯจะไม่น ำเศษหุ้นดงักล่ำวมำคิดค ำนวณ โดยจะตดัเศษของหุ้นนั้นท้ิง และจะช ำระเงินท่ี 
  เหลือจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวโดยไม่มีดอกเบ้ียให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนันับจำกวนั 
  ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ ทั้งน้ี ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขท่ีก ำหนดโดยบริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับ 
  แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ  

อยำ่งไรก็ดี ไม่วำ่กรณีใดๆ หำกไดมี้กำรส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิหรือเงินท่ีไดรั้บใชไ้วโ้ดย
ไม่มีกำรใชสิ้ทธิ หรือไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้โดยไดส่้งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบแจ้
งบควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงิน
คืนแลว้โดยชอบ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆอีก
ต่อไป 

1.2.12  เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใช้สิทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนตำมขอ้ 1.2.7 อย่ำงครบถว้นถูกตอ้ง กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทั้ ง
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทุน พร้อมหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิ และช ำระเงินในกำรใชสิ้ทธิถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถื้อ
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ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดรั้บควำมยินยอมเป็นหนังสือจำก
บริษทัฯ 

1.2.13  เม่ือพน้ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัไม่ได ้
ปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.2.7 อยำ่งครบถว้น ให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดง
สิทธินั้นๆส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอี้ก 

1.2.14  บริษทัฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ตำมกำรใชสิ้ทธิภำยใน 14 วนั นับแต่วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง และ
บริษทัฯ จะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดใ้ช้
สิทธินั้นเขำ้เป็นผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทัฯ ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีไดอ้อก
ตำมกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะด ำเนินกำรยืน่ค  ำขอใหรั้บหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกเน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยภ์ำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละ
คร้ัง 
 

1.2.15  ในกรณีท่ีหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีส ำรองไวเ้พ่ือรองรับกำรใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯจะด ำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมขอ้ 6. 

 
2. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 

กำรเรียก และ/หรือ กำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหเ้ป็นไปตำมวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

(ก) บริษทัฯ มีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่วำ่ในเวลำใดๆ แต่บริษทัฯ จะตอ้งเรียกประชุมผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอยำ่งหน่ึงโดยเร็ว ภำยใน 30 วนันับแต่วนัท่ี
บริษทัฯ ทรำบวำ่เกิดเหตุกำรณ์อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

 

1) หำกมีกำรเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในสำระส ำคญัไม่ว่ำโดยบริษทัฯ หรือผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3. ทั้งน้ี บริษทัฯ และ/หรือ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิ
ท่ีจะเสนอใหแ้กไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิในเร่ืองอตัรำกำรใชสิ้ทธิและรำคำกำรใชสิ้ทธิ 

 

2) หำกมีเหตุกำรณ์ส ำคญัท่ีอำจกระทบต่อส่วนไดส่้วนเสียของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอยำ่งมีนยัส ำคญั
หรือควำมสำมำรถของบริษทัฯ ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่ด ำเนินกำรจดักำรประชุมภำยใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ทรำบวำ่เกิดเหตุกำรณ์
ดงักล่ำวใน 1) หรือ 2) ขำ้งตน้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 
25 ของจ ำนวนหน่วยทั้งหมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ณ ขณะนั้น อำจร่วมกนัเขำ้ช่ือท ำ
หนังสือร้องขอให้บริษทัฯ ด ำเนินกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้โดยระบุเหตุผลในกำรท่ีขอ



15 

 

เรียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่ำว และบริษทัฯ จะตอ้งจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน
ระยะเวลำ 30 วนั นบัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรร้องขอจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวนั้น หำกบริษทัฯ ไม่
จัดกำรประชุมภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดดังกล่ำว ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถจัดประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดเ้อง 

ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ จะท ำกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิเพ่ือก ำหนดสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมในกำรประชุมดังกล่ำวเป็น
ระยะเวลำไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(ข) ในกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่วำ่จะเป็นกำรประชุมเน่ืองจำกบริษทัฯ หรือผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิร้องขอ ให้บริษทัฯ จดัท ำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ผูท่ี้ขอให้เรียกประชุม 
และเร่ืองท่ีจะพิจำรณำในท่ีประชุม และจดัส่งให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละรำย ตำมรำยช่ือและท่ีอยูท่ี่
ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และแจ้งผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำด
หลกัทรัพยไ์ม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

(ค) ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิซ่ึงมีสิทธิเข้ำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิดงักล่ำวจะตอ้งจดัท ำหนงัสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีบริษทัฯ ก ำหนดและใหย้ื่นหนงัสือมอบฉันทะต่อ
ประธำนท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธำนท่ีประชุมมอบหมำยก่อนเร่ิมกำรประชุม 

 

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิออกเสียงท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ ซ่ึงปรำกฏรำยช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในวนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิคนใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในขอ้พิจำรณำอนัใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจำรณำและลงมติ 

 

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีส่วนไดเ้สียตำมขอ้น้ี หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์เร่ืองท่ีท่ีประชุมพิจำรณำลงมติ 
 

(ง) ในกำรออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ท่ีถืออยู ่โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง 
 

(จ) ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัข้ึนโดยบริษทัฯ ใหป้ระธำนกรรมกำรของบริษทัฯ หรือบุคคลท่ี
ไดรั้บมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรของบริษทัฯ ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดักำรประชุม ประธำนในท่ีประชุมอำจจะมำจำกบุคคลท่ีผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือกก็ได ้โดยท่ีทั้งสองกรณี ผูเ้ป็นประธำนท่ีประชุมไม่มีสิทธิ
ออกเสียงช้ีขำด 

 

(ฉ) องคป์ระชุมในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ 
ผูรั้บมอบฉันทะ มำประชุมรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยทั้งหมดของใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ณ ขณะนั้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหำกปรำกฏว่ำกำรประชุมคร้ังใดเม่ือ
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ล่วงเลยเวลำนดัไปแลว้ 60 นำที แต่มีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ให้
ถือวำ่กำรประชุมในคร้ังนั้นไม่ครบองคป์ระชุม 

 

ในกรณีท่ีไม่ครบเป็นองคป์ระชุม หำกกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นเป็นกำรเรียกโดยบริษทัฯ ให้
นัดประชุมใหม่ภำยในระนะเวลำไม่น้อยกวำ่ 7 วนั แต่ไม่เกินกว่ำ 14  วนันับจำกวนัก ำหนดประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังแรก และให้บริษทัฯ ด ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิทุกรำยและตลำดหลกัทรัพยต์ำมรำยละเอียดและวิธีกำรท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2(ข) ในกำรประชุมคร้ัง
หลงัน้ี ไม่บงัคบัวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชุม กล่ำวคือ มีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมำประชุมเท่ำใด ก็ถือวำ่ครบ
เป็นองคป์ระชุม 

 

อยำ่งไรก็ตำม หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้้องขอให้เรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ี
ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมในวนัก ำหนดประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังแรก ใหถื้อวำ่กำรประชุมเป็น
อนัระงบัไป โดยจะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่อีก 

 

(ช) มติท่ีประชุมถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

(ซ) มติใดๆซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นั้น ให้ถือวำ่มีผลผูกพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิทุกรำย ไม่วำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นจะไดเ้ขำ้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่ก็ตำม 

 

(ฌ) ภำยหลงัจำกบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ จะแจง้มติของท่ีประชุมผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์
โดยเร็ว 

 

(ญ) บริษทัฯ จะด ำเนินกำรจดัท ำและบนัทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบนัทึกดงักล่ำวไวท่ี้ส ำนกังำนใหญ่
ของบริษทัฯ รำยงำนกำรประชุมท่ีไดล้งลำยมือช่ือโดยประธำนท่ีประชุม ให้ถือเป็นหลกัฐำนอนัสมบูรณ์
ของกิจกำรทั้งหลำยท่ีไดป้ระชุมกนันั้น และใหถื้อวำ่กำรประชุมและมติทั้งหลำยไดก้ระท ำโดยถูกตอ้ง และ
บริษทัฯ จะจดัส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวใหแ้ก่ตลำดหลกัทรัพย ์และส ำนกังำน กลต. ภำยในระยะเวลำ
ไม่เกิน 14 วนั นบัจำกวนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 

(ฎ) ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ และท่ีปรึกษำ
กฎหมำยของบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือแสดงควำมคิดเห็นหรือให้
ค  ำอธิบำยในท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้

 

(ฏ) บริษทัฯ จะเป็นผูช้  ำระค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมด 
 

(ฐ) บริษทัฯ จะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิตำมมติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินบัตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุม
ไดล้งมติ และบริษทัฯ จะแจง้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ส ำนักงำน กลต. 
ตลำดหลกัทรัพย ์และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีกำรแกไ้ข
เพ่ิมเติมนั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำด
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หลักทรัพยใ์นวนัเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ แจ้งส ำนักงำน กลต. ตลำดหลักทรัพย์และนำยทะเบียนของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิและปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 3. 

 

(ฑ) กรณีท่ีไม่สำมำรถจัดประชุมไดท้ันภำยในอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่ำกำรด ำเนินกำรประชุม
ส้ินสุดลงและไม่ไดมี้กำรจดัประชุมในคร้ังนั้นข้ึน 

 
3.  กำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อก ำหนดสิทธิ 

 

3.1 กำรแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย
หรือกรณีกำรปรับสิทธิตำมข้อก ำหนดสิทธินี ้

กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเร่ืองท่ีเห็นไดว้ำ่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้ หรือ

ส่วนซ่ึงไม่ท ำใหสิ้ทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญติัหรือหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดใน

กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั หรือค ำสัง่ท่ีมี

ผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกำศ หรือขอ้บงัคบัของส ำนกังำน กลต. ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกรณีกำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 
5. ใหบ้ริษทัฯ กระท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใน 

3.2  กำรแก้ไขเพิม่เตมิในกรณีอืน่ๆ 
   

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธินอกเหนือจำกกรณีตำมขอ้ 3. ตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 3.2 จะตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกท่ี
ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิซ่ึงเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

3.3  เงือ่นไขในกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อก ำหนดสิทธิ 
  

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิไม่วำ่ในกรณีใดๆ จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก ำหนดตำมประกำศ ทจ.34/2551  หรือ
กฎเกณฑใ์ดๆ ของส ำนกังำน กลต. รวมทั้งท่ีจะมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมในภำยหลงั เวน้แต่จะไดรั้บกำรผอ่นผนั 

   

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะด ำเนินกำรแจง้ให้ส ำนกังำน กลต. ตลำดหลกัทรัพย ์และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบถึง
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิและจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่ำวภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมี
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิตำมขอ้ 3.1 หรือ 3.2  (แลว้แต่กรณี) และบริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ทรำบถึงกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิดงักล่ำวในขอ้ 3.1 หรือ 3.2 ผ่ำนทำงส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพยใ์น
วนัเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ แจง้ส ำนกังำน กลต. ตลำดหลกัทรัพย ์และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะจดัส่ง
ขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเม่ือไดรั้บกำรร้องขอภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บกำร
ร้องขอเป็นหนังสือจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะจดัให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ณ 
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ส ำนกังำนใหญ่ของบริษทัฯ และส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของสถำนท่ีดงักล่ำว 
 

4. กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

4.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิทีไ่ม่ได้ฝำกไว้กบัศูนย์รับฝำกทรัพย์ ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
 

(ก) แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งผูโ้อนและผูรั้บโอน  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เม่ือ
ผูโ้อนใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นผูท่ี้สมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจำ้ของใบส ำคญั
แสดงสิทธิจ ำนวนท่ีจะท ำกำรโอนหรือผูรั้บโอนคนสุดท้ำย โดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำรโอนต่อเน่ือง
ครบถว้นจำกผูท่ี้ปรำกฏช่ือดงักล่ำว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูรั้บโอนโดยลง
ลำยมือช่ือสลกัหลงัแสดงกำรโอนใหไ้วด้ว้ย 

 

1) ผลการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกับบริษทัฯ  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักบั
บริษทัฯไดก็้ต่อเม่ือนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญั
แสดงสิทธิพร้อมทั้ งใบแสดงสิทธิท่ีผูรั้บโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งลำยมือช่ือเป็นผูรั้บโอนใน
ดำ้นหลงัของใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นครบถว้นแลว้ 

2) ผลของการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกับบุคคลภายนอก กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
จะใชย้นักบับุคคลภำยนอกไดก็้ต่อเม่ือนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งทะเบียนกำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเรียบร้อยแลว้ 

 

(ข) กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  จะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งท ำตำม
แบบและวธีิกำรท่ีนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด โดยนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิมี
สิทธิปฏิเสธไม่รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ
เห็นวำ่กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมำย โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีลงลำยมือช่ือครบถว้นตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลกัฐำนอ่ืนๆท่ียืนยนัถึงควำม
ถูกตอ้งและควำมสมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีนำยทะเบียนของใบส ำคญั
แสดงสิทธิก ำหนดใหแ้ก่นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิดว้ย 
 

4.2 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิทีฝ่ำกไว้กบัศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 

ส ำหรับกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีฝำกไวก้บัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยน์ั้น ให้เป็นไปตำมขอ้บังคบัของศูนยรั์บฝำก
หลกัทรัพย ์
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5. เงือ่นไขกำรปรับสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ จะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตลอดอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี กำรปรับสิทธิดงักล่ำวจะตอ้งเป็นไปเพ่ือรักษำ
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวำ่เดิม 

(ก) เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุ้น ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัท่ีไดมี้
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทัฯ 
1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Price  =    Price 0  x  Par 1 
               Par 0 
 

2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
Ratio = Ratio 0  x  Par 0 

                  Par 1 

โดยท่ี  

 Price 1  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Price 0  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1  คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0  คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Par 1  คือ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Par 0  คือ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
 

(ข) เม่ือบริษทัฯ ได้เสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน
วงจ ำกดั ในรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ค ำนวณไดต้ ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้น
ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ 

 กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญั
จะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights 
Offering) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญท่ีออกให ม่กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) 
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 “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บจำกกำร
เสนอขำยหุ้นสำมญั หักดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถำ้มี) หำรดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ี
ออกใหม่ทั้งหมด 

 “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” หมำยถึง มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุน้สำมญัของบริษทัฯทั้งหมด หำร
ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยใ์นระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนั
ท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

 “วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัของบริษทัฯจะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้น
สำมญัท่ีออกใหม่กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วนัแรกของกำร
เสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นกำร
เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) 

 ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำรำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ เน่ืองจำกหุน้สำมญัไม่มีกำรซ้ือขำยใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว บริษทัฯ จะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมของหุ้นสำมญัของบริษทั เพื่อใช้ในกำร
ค ำนวณแทน 

 อน่ึง  ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัพร้อมกนัมำกกวำ่หน่ึงรำคำเสนอขำย ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีตอ้งจองซ้ือ
ดว้ยกนั ใหใ้ชร้ำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำสุทธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีกำร
เสนอขำยดงักล่ำวไม่อยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยท่ีต ่ำกวำ่ร้อยละ 
90 ของรำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนั้น 

 

1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

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

2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
Ratio  1 = Ratio 0 x [MP x (A+B)] 

            [(A x MP) + BY] 
 

โดยท่ี 
Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
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MP คือ รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ 

 A คือ  จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผู ้
ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญั
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ี
ออกใหม่กรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอ
ขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) 

 
B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ทั้ งกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ 

เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 
 

  BY  คือ จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บหักด้วยค่ำใชจ่้ำย (ถำ้มี) จำกหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ทั้งกำร
เสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

(ค) เม่ือบริษทัฯ เสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ  
บุคคลในวงจ ำกดั โดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำร
ซ้ือหุ้นสำมญั (เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั) โดยท่ีรำคำสุทธิต่อหุ้น
ของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่ำวต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญั
ของบริษทัฯ 

 

  กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญั
ของบริษทัฯ ไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็น
หุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม(Rights Offering) 
และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็น
หุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญั กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณี
ท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) 

 

  “รำคำสุทธิต่อหุน้ของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บ
จำกกำรขำยหลกัทรัพยท่ี์ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั
หักด้วยค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรออกหลักทรัพยน์ั้ น (ถำ้มี) รวมกับเงินท่ีได้รับจำกกำรแปลงสภำพ/
เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุ้นสำมญั หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรับ
กำรใชสิ้ทธินั้น 

   

   “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” หมำยถึง มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุน้สำมญัของบริษทัฯ ทั้งหมดหำร
ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยใ์นระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนั
ท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 
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   “วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัของบริษทัฯ จะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือ
หลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญั
กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้น
สำมญัส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) 

 

1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
 

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

2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
 

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

โดยท่ี 

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

MP  คือ รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผู ้
ถือหุ้น เพ่ือสิทธิในกำรจองซ้ือหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ ท่ีให้ สิท ธิท่ีจะ
เปล่ียนแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั
กรณีเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือ
ให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ 
กรณีเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) 

 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิของหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้
สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนแปลงหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้น
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สำมญัตำมท่ีเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชน
ทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

 

BY คือ จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บหักดว้ยค่ำใชจ่้ำย (ถำ้มี) จำกกำรออกหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้
สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญั 
ส ำหรับกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจำก
กำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั 

 

(ง) เม่ือบริษทัฯ จ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลง
รำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัของบริษทัฯ จะไม่
มีสิทธิรับหุน้ปันผล (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XD) 

 

1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
 
   Price 1 =    Price 0  x  A 
              (A + B) 

 2)  อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

  Ratio =    Ratio 0  x  (A+B) 
               A 

โดยท่ี 

Price 1  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Price 0  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1  คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0  คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

A  คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียน 
    ผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในกำรรับหุน้ปันผล 
 

B  คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 
 

(จ)  เม่ือบริษทัฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่ร้อยละ 70 ของก ำไรสุทธิของบริษทัฯ ต่อปี 
   

 ทั้งน้ี กำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินของบริษทัฯ ต่อปีจะไม่ค ำนึงถึงวำ่เวลำท่ีมีกำรจ่ำยเงิน
ปันผลดงักล่ำวออกจริง จะเกิดข้ึนในหรือภำยหลงัส้ินรอบระยะเวลำบญัชีนั้นๆ 
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 “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุน้สำมญัของบริษทัฯ ทั้งหมด
หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบริษทัฯ ท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยใ์นระหวำ่งระยะเวลำ 15 
วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

“วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัของบริษทัฯ จะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล  
 (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XD)  

1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
 

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

2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
 

 Ratio 1 =  Ratio 0  x MP 
    MP – (D - R) 
 

โดยท่ี 
Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ 
D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ำยแก่ผูถื้อหุน้ 

  R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีค ำนวณในอตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิของบริษทัฯ 
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในระยะเวลำบญัชีใดๆ หำรดว้ยจ ำนวนหุ้นทั้งหมดท่ี
มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใดๆ อนัท ำให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได้ โดยท่ี
เหตุกำรณ์ใดๆ นั้นไม่ไดก้ ำหนดอยูใ่นขอ้ (ก) – (จ) บริษทัฯ มีสิทธิจะพิจำรณำเพ่ือก ำหนดกำรเปล่ียนแปลง
รำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ (หรือปรับจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนอตัรำ
กำรใชสิ้ทธิ) อยำ่งเป็นธรรม โดยไม่ท ำให้สิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวำ่เดิม ทั้งน้ี ให้ถือวำ่
ผลกำรพิจำรณำนั้นเป็นท่ีสุด 

 

(ช) กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรให้สิทธิตำมขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ฉ) เป็นอิสระ
ต่อกนั ส ำหรับในกรณีท่ีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดข้ึนพร้อมกนั ให้ค  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเรียงล ำดบัดงัน้ี คือ 
ขอ้ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) ตำมล ำดบั โดยในแต่ละล ำดบัคร้ังท่ีค  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงให้คงสภำพ
ของรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง 
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(ซ) กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ฉ) จะไม่มีกำร
เปล่ียนแปลงซ่ึงท ำให้รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึน และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีกำรรวม
หุน้ 

 

ส ำหรับกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใชสิ้ทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
(ทศนิยม 3 ต  ำแหน่ง) คูณกบัจ ำนวนหุ้นสำมญั โดยจ ำนวนหุ้นสำมญัค ำนวณไดจ้ำกอตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ 
(ทศนิยม 3 ต  ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ เม่ือค ำนวณได้
จ ำนวนหุน้ออกมำเป็นเศษหุ้น ใหต้ดัเศษของหุน้นั้นท้ิง ในกรณีท่ีมีเศษของบำทจำกกำรค ำนวณจ ำนวนเงิน
จำกกำรใชสิ้ทธิ ใหต้ดัเศษของบำทท้ิง 
 

ส ำหรับกรณีกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิแลว้มีผลท ำให้รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ต ่ำกวำ่มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว้
ของหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ให้ใชมู้ลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของบริษทัฯ เป็นรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่
แทน 
 

(ฌ)  กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ฉ) บริษทัฯ จะด ำเนินกำร
แจง้ผลกำรเปล่ียนแปลง โดยระบุรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและเหตุผลท่ีตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลง ตลอดจน
ขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ให้ตลำดหลกัทรัพย ์ส ำนกังำน กลต. และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดง
สิทธิทรำบภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ มีผล
บังคับใช้ และบริษัทฯ จะแจ้งผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิถึงผลกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวผ่ำนทำงส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพยใ์นวนัเดียวกนักบัท่ีบริษทัแจง้ส ำนกังำน กลต. ตลำดหลกัทรัพย ์และ
นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิเม่ือไดรั้บกำรร้องขอภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บกำรร้องขอเป็นหนงัสือจำกผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิ และจะจดัใหมี้กำรเก็บรักษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั
ฯ และส ำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ เพื่อให้ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของสถำนท่ีดงักล่ำว 

 

6.  กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทฯ ไม่สำมำรถจดัให้มหุ้ีนสำมญัเพิม่ทุนเพือ่รองรับกำรใช้สิทธิ 

6.1 บริษทัฯ จะชดใชค้่ำเสียหำยให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ต่อเม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.2.7 และบริษทัฯ ไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเพ่ือ
รองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดอ้ยำ่งครบถว้น โดยค่ำเสียหำยท่ีบริษทัฯ จะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิดงักล่ำวสำมำรถค ำนวณไดต้ำมท่ีก ำหนดในขอ้ 6.3 

6.2  บริษทัฯ จะชดใชค้่ำเสียหำยตำมขอ้ 6.1 ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 30 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ัง
นั้นๆ ทั้งน้ี ตำมวธีิกำรและเง่ือนไขท่ีก ำหนดโดยบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 
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 อยำ่งไรก็ดี ไม่วำ่ในกรณีใดๆ หำกไดมี้กำรส่งมอบเช็คเงินค่ำเสียหำยโดยไดส่้งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่ระบุ
ไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงิน
ค่ำเสียหำยแลว้โดยชอบ  และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆอีกต่อไป 

6.3 กำรค ำนวณค่ำเสียหำยท่ีบริษทัฯ จะชดใชใ้หผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมขอ้ 6.1 มีสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  =  B x (MP - EP) 

โดยท่ี 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีไม่สำมำรถจดัใหมี้ และ/หรือ เพ่ิมข้ึนไดต้ำมอตัรำกำรใช้
สิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนต่อ 1 หน่วย 

MP     คือ รำคำตลำดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ซ่ึงค ำนวณโดยน ำ
มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ทั้งหมดหำรดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญั
ของบริษทัฯ ท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยใ์นระหวำ่งระยะเวลำ 
5 วนัท ำกำรติดต่อกันก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในคร้ังนั้ นๆ ซ่ึงผู ้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

EP  คือ รำคำกำรใช้สิท ธิ ห รือรำคำกำรใช้สิท ธิตำมใบส ำคัญแสดงสิท ธิ ท่ี
เปล่ียนแปลงแลว้ตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 

อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสัญชำติต่ำงดำ้ว (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัในเร่ืองอตัรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงดำ้ว ซ่ึงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ก ำหนดไวว้ำ่ “หุ้นของบริษทัฯ โอนไดอ้ยำ่งเสรีโดยไม่มีขอ้จ ำกดั เวน้แต่กำรโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่ำงดำ้วถือหุ้น
อยูใ่นบริษทัฯ เกินกวำ่ร้อยละ 49 ของหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ กำรโอนหุน้รำยใดท่ีจะท ำใหอ้ตัรำส่วน
กำรถือหุ้นของคนต่ำงดำ้วในบริษทัฯเกินอตัรำส่วนขำ้งตน้ บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนกำรโอนหุน้รำย
นั้นได”้ ในกรณีเช่นน้ีบริษทัฯ จะไม่ชดใชค้่ำเสียหำย หรือ ด ำเนินกำรอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นคนต่ำง
ดำ้วและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นคนต่ำงดำ้วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือเรียกร้องให้บริษทัฯชดใชใ้ด ๆ 
ทั้งส้ิน 
 
 

7.  กำรด ำเนินกำรกรณีทีม่เีศษของหุ้น 

ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเกณฑ์กำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุในเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 
และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหต้ดัเศษของหุ้นนั้นท้ิง 
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8. มตทิีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพือ่อนุมตักิำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุนเพือ่รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2559  มีมติอนุมติัจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
จ ำนวน 104,999,695 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

9.  รำยละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ  : 104,999,695 หุน้   
 กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ   
 มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้    : หุน้ละ 1.00 บำท 

รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 3.50 บำทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ
ตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 

 

เน่ืองจำกหุน้สำมญัของบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ดงันั้น หุน้สำมญัท่ีออกใหม่เน่ืองจำกกำร
ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยไ์ดภ้ำยหลงัจำกท่ีบริษทัฯ ด ำเนินกำรจด
ทะเบียนหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ลว้ โดยบริษทัฯ จะด ำเนินกำรยื่น
ขออนุญำตน ำหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อ
ตลำดหลกัทรัพยภ์ำยใน 30 วนันบัแต่วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี เพ่ือให้หุ้นสำมญัดงักล่ำวสำมำรถท ำกำร
ซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สำมญัเดิมของบริษทัฯ 

 
10.  สิทธิของหุ้นสำมญัเพิม่ทุนใหม่ทีเ่กดิจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
  

สิทธิของหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกตำมกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุ้น
สำมญัเดิมของบริษทัฯ ท่ีออกไปก่อนหนำ้น้ี ซ่ึงรวมทั้งสิทธิในกำรรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษทัฯ ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี นบัแต่วนัท่ีกระทรวงพำณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ และนำยทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดจ้ด
แจง้ช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ หำกบริษทัฯ ไดป้ระกำศวนัก ำหนดให้
สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผูถื้อหุ้นก่อนวนัท่ีกระทรวงพำณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ และ
นำยทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนนั้น 

 
11. ข้อจ ำกดักำรโอนหุ้น 
 

หุ้นของบริษทัฯ โอนไดอ้ยำ่งเสรีโดยไม่มีขอ้จ ำกดั เวน้แต่กำรโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่ำงดำ้วถือหุ้นอยูใ่นบริษทัฯ 
เกินกวำ่ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ กำรโอนหุ้นรำยใดท่ีจะท ำให้อตัรำส่วนกำรถือ
หุน้ของคนต่ำงดำ้วในบริษทัฯ เกินอตัรำส่วนขำ้งตน้ บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนกำรโอนหุน้รำยนั้นได ้
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12. สถำนภำพของผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 
 

สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอยูร่ะหวำ่งวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ และวนัก่อน
วนัท่ีกระทรวงพำณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้อนัเน่ืองมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมี
สถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ และสถำนภำพดงักล่ำวน้ีจะ
ส้ินสุดลงในวนัท่ีกระทรวงพำณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้อนัเน่ืองมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิดงักล่ำวแลว้ 
 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีกำรปรับรำคำและกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ไดน้ ำหุน้สำมญัเพ่ิม
ทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดท้ ำ
กำรใชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บกำรปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัฯ จะด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหม่เพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตำมจ ำนวนท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดรั้บหำกรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี) ท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบงัคบัใช ้อยำ่งไรก็ตำม ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอำจไดรั้บหุ้น
สำมญัส่วนเพ่ิมชำ้กวำ่หุน้สำมญัท่ีไดรั้บก่อนหนำ้น้ีแลว้ ทั้งน้ีไม่เกิน 45 วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรปรับสิทธิ 
 

13. ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
  

บริษทัฯ จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยภ์ำยใน 30 วนันบัแต่วนั
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

14. ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และข้อจ ำกดักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

บริษทัฯ ไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ มีขอ้จ ำกดักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิอนัสืบเน่ืองมำจำกขอ้บงัคบัของบริษทัฯ วำ่ดว้ยเร่ืองอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้ว โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

(ก) บริษทัฯ จะไม่ออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงดำ้ว ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรใช้
สิทธิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.2.7 หำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวจะท ำให้สดัส่วนกำร
ถือหุ้นของคนต่ำงดำ้วมีจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 
ตำมท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

(ข) หำกขอ้จ ำกดัตำมขอ้ (ก) ขำ้งตน้มีผลท ำให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงด้ำวท่ีไดด้ ำเนินกำรใช้
สิทธิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.2.7 ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมจ ำนวนท่ีระบุในใบ
แจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับ
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ขอสงวนสิทธิในกำรส่งเงินท่ีเหลือในส่วนท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดคื้นใหแ้ก่ผู ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงดำ้วดงักล่ำวโดยไม่มีดอกเบ้ียภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิในคร้ังนั้น ๆ ทั้งน้ี ตำมวธีิกำรและเง่ือนไขท่ีก ำหนดโดยบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชสิ้ทธิ 
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(ค) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงดำ้วจะไม่ไดรั้บกำรชดเชยหรือชดใชไ้ม่วำ่ในรูปแบบใดจำกบริษทัฯ 
และตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ในกรณีท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดโ้ดย
มีสำเหตุมำจำกขอ้จ ำกดัเร่ืองอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วตำมขอ้ (ก) ขำ้งตน้ 

 
15. ผลบังคบัของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ช้บังคบั 

 

ขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 
โดยขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีจะใชบ้งัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีขอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีขดัหรือแยง้
กบักฎหมำยหรือประกำศใดๆ ท่ีมีผลบงัคบัใชก้บัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ใชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักล่ำว
บงัคบักบัใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีเฉพำะในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กนันั้น 

 

 

 

      ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) 

       วนัท่ี 12 ตุลำคม 2559 

 

 

 

   (นำยองอำจ ด ำรงสกลุวงษ)์ 

              กรรมกำร 
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Checklist warrant-RO 
ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับ warrant (“หุ้น

รองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  
 
บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)        
  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 
รำยละเอยีดของ warrant   
 - ช่ือ warrant  (ถา้มี) _____________________________________________________________________ 
 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี __________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 

- วนัท่ีเสนอขาย warrant  _________________ - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant     
 - จ านวน warrant ท่ีเสนอขาย__________________            - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย     
 - ราคาท่ีเสนอขาย  __________________________           - จ านวนหุน้รองรับ ______________________ 

 - อตัราการใชสิ้ทธิ _________________________ - ราคาใชสิ้ทธิ ____________________ 
 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

1. ลกัษณะของ warrant   
 1.1 สดัส่วนจ านวนหุน้รองรับต่อจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั2 เท่ากบั 
   50%  

 ขอ้ก าหนด
สิทธิ หนา้ 3 

                                                        
1  ให้ระบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้
2  วิธีการค านวณสดัส่วนจ านวนหุ้นรองรับ :  

((จ  านวนหุ้นรองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จ  านวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 
  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุ้นท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    

                        (จ  านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจ านวนหุ้นท่ีจะออกใหม่อ่ืน 
ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 

 * เฉพาะจ านวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้น
มีมติอนุมติัให้ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุ้นมีมติในวาระอ่ืนใดท่ี
อาจท าให้จ  านวนหุ้นรองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งน ามาค านวณเพ่ิมข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีการ
ปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งน าหุ้นรองรับท่ีอาจเพ่ิมข้ึนดงักล่าวมารวมค านวณดว้ย 
    ทั้งน้ี CD    = หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 

12 ตุลาคม 2559 

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ บมจ. อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (IHL-W1) 

ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัท่ีมีสิทธิได ้
รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีในวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 

225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 
11 ตุลาคม 2562 
11 ตุลาคม 2562 104,999,695 หน่วย 

0 บาท 104,999,695 หุน้ 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 

1ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั 3.50 บาท 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี  
ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือท่ี ___ลงวนัท่ี _____ 
 (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน 
 (2) เพ่ือประโยชนใ์นการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั  
 (3) กรณีท่ีมีเหตจุ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัและผู ้
ถือหุน้โดยรวม  

  

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี ____________________)  ขอ้ก าหนด
สิทธิ หนา้ 3 

 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน  ขอ้ก าหนด
สิทธิ หนา้ 3 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ≥ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ3  ขอ้ก าหนด
สิทธิ หนา้ 4 

 1.5 ก าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant  ขอ้ก าหนด
สิทธิ หนา้ 4 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถอืหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   
 2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 
  - ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 
  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  
 - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  
 - เหตใุหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ 
              - อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ ________ 

 

 หนงัสือเชิญ
ประชุม หนา้ 

22-25 

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

 หนงัสือเชิญ
ประชุม หนา้ 

24 

                                                        
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 

4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ  านวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   
                              จ  านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 

12 ตุลาคม 2559 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถอืหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ถา้มี)   
 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น โดยไดร้ะบุ (ต่อ) 
  

(2) earnings per share dilution5 หรือ control dilution6 

 หนงัสือเชิญ
ประชุม หนา้ 

23 
 2.3 วธีิการจดัสรรwarrant   หนงัสือเชิญ

ประชุม หนา้ 
22 

 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ _________________________________   
3. มตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นและอำยุมต ิ   
 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหอ้อกหุน้รองรับอยา่งเพียงพอ    รายงานการ

ประชุมวาระ
ท่ี 3 หนา้ 5 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติ (ผู ้
ถือหุน้อนุมติัเม่ือวนัท่ี ________________) 

 
 

ออกใบส าคญั
วนัท่ี 12 

ตุลาคม 2559 
4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 (1) อายขุอง warrant  ระบุ________ ปี 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 
 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 
 (4) วธีิการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดส าคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ____________ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ขอ้ก าหนด
สิทธิ หนา้ 3-4 

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดตาม warrant  ขอ้ก าหนด
สิทธิ หนา้ 16 

4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้ง
ไม่ต ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของหุน้ของบริษทักบัราคาใชสิ้ทธิ 

 
 

ขอ้ก าหนด
สิทธิ หนา้ 24-

25 

                                                        
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = ก าไรสุทธิ / จ านวนหุน้ paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = ก าไรสุทธิ / (จ านวนหุน้ paid-up + จ  านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
6  Control dilution  =                          จ  านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     
            จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 

19 กนัยายน 2559 

3 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ต่อ)   
 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
 (1) กรณีมีขอ้ก าหนดให้บริษทัสามารถเรียกให้ผูถื้อ warrant ใชสิ้ทธิ ก่อนก าหนด 
บริษทัรับรองวา่ ขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่งการเรียกให้ใช้สิทธิ ก่อนก าหนด
ดงักล่าวตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคุมของบุคคลใด ๆ  
 (ข) ก าหนดใหบ้ริษทั ตอ้งเรียกใหมี้การใชสิ้ทธิเม่ือมีเหตุการณ์ ท่ีก าหนดไว ้
 (ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงท าให้ผู ้ถือ  warrant ในทอดต่อ ๆ ไป ทราบถึง
ขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (2) ก าหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบัระบุ
วธีิการค านวณ 
 (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุ้นของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น
หรือแบ่งแยกหุน้ 
 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด7 
 (ค) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด7 

 (ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อ
หุน้ 
 (จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
 (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท าให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 
 กรณีการปรับสิทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบุส่วนลดจากราคาตลาด 
พร้อมกบัวธีิการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ 
 ทั้ ง น้ี  ห ากบ ริษัท จะไ ม่ ด า เนิ น ก ารป รับ สิท ธิ เม่ื อ เกิ ด เห ตุ ก าร ณ์ ต าม  
(ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือท่ี_________ ลง
วนัท่ี _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ก าหนด
สิทธิหนา้  

18-24 

                                                        
7  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายต ่ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวธีิการค านวณราคาเสนอขายและราคา
ตลาดตามหมายเหตุ 1  
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 
อ้ำงองิ 

(ข้อ/หน้ำ) 

5. กำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรเสนอขำย warrant   
 5.1 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่ จะปรับสิทธิโดยวธีิใดวธีิหน่ึงดงัน้ี 
  (1) ปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ หรือ 
  (2) ปรับราคาใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้
สิทธิ 
  ทั้งน้ี หากบริษทัตอ้งออกหุ้นรองรับเพ่ิมเติม บริษทัตอ้งยื่นมติท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นท่ี
อนุมติัให้ออกหุน้รองรับการปรับสิทธินั้นอยา่งเพียงพอต่อส านกังาน ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะ
ถือวา่บริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรับ 

 ขอ้ก าหนด
สิทธิหนา้ 18 

 5.2 บริษัทระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant และไม่แก้ไข
เปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นการปรับสิทธิตามท่ีก าหนดในขอ้ 4.4 (2)  

 ขอ้ก าหนด
สิทธิหนา้ 3 

 
 บริษทัขอเรียนว่า บริษทัรับทราบและเขา้ใจเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบัติตามท่ีประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้นรองรับทุกประการ  ทั้ งน้ี ในการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดตาม warrant ภายหลงัการเสนอขาย  
 บริษทัจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และจะไม่ด าเนินการให้ขดัหรือแยง้
กบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรใหส้ านกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม  และขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีระบุไวใ้น
รายการขา้งตน้และเอกสารท่ีแนบมาพร้อม checklist น้ีถูกตอ้งและตรงต่อความจริงทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( __________________________) 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( __________________________) 

ในฐานะกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  

 

นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ ์ นางสาวชุติมา บุษยโภคะ 
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หมำยเหตุ 1 
กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ในรำคำต ำ่ หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี   
  1. การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 
ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  2. การเสนอขาย warrant ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  3. การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย CD  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
 
1. กำรค ำนวณรำคำเสนอขำย 

1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

  1.3  กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหค้  านวณดงัน้ี 
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทั้งน้ี โดยท่ี 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 
  Qs  =  จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จ านวน warrant ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 
  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม warrant 
  Qx  =  จ านวนหุน้ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 
2. กำรค ำนวณรำคำตลำด ใหใ้ชร้าคาหน่ึงราคาใดดงัต่อไปน้ี   
  2.1 รำคำตลำดถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดต่อกนั  
แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุน้ 
ในแต่ละวนัก็ได ้
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(2) วนัก ำหนดรำคำเสนอขำย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัให้บริษทัเสนอ
ขาย warrant และหุน้รองรับในราคาต ่า  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 
  (ง) วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ตาม warrant    
   ทั้งน้ี หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้ตลาดตามขอ้ 2.1 ใหร้ะบุความเหมาะสมและ
เหตุผลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 
 2.2 ราคาท่ีก าหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการขายหุ้นท่ี
ออกใหม่ของบริษทั เช่น การส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานให้ความเห็นชอบ  
ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยสมมติฐานส าคญัท่ีใชป้ระกอบการค านวณราคาตลาดใหเ้พียงพอและชดัเจนดว้ย 
 



8 

 
เอกสำรทีต้่องจดัส่งพร้อมกบั checklist กำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้น (“warrant”) 
และหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

 

เอกสำรทีต้่องจดัส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหต ุ
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ   
2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีขออนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant และ

หุน้รองรับ 
  

3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ   
4. ขอ้ก าหนดสิทธิ warrant   
5. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุน้รองรับ   
6. รายละเอียดการค านวณ dilution effect   
7. หนงัสือส านกังานแจง้การผอ่นผนัการออก warrant ในสดัส่วน 
 ท่ีมากกวา่ 50% (ถา้มี) 

  

8. หนงัสือส านกังานแจง้การผอ่นผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งด าเนินการ 
 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศก าหนด (ถา้มี) 

  

 
หมายเหตุ    
(1) เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้งของ 
เอกสารทุกหนา้ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ ใหร้ายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแต ่
วนัปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย ์และประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบ filing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=27&topic_desc=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
http://www.sec.or.th/laws_notification/file_dw_th/secact_codify.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=24&topic_desc=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
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กำรค ำนวณหุ้นรองรับและ Dilution Effect 
 

1. ค ำนวณหุ้นรองรับ 
วธีิการค านวณสดัส่วนจ านวนหุน้รองรับ = ((จ านวนหุ้นรองรับ  Warrant ท่ี เสนอขายในคร้ังน้ี ) + 

(จ านวนหุ้นรองรับ Warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืนซ่ึงไม่รวม
หุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP - Warrant)) / (จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ได แลว้ทั้งหมดของบริษทั) 

 

โดยท่ี 
จ านวนหุน้รองรับ Warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี = 104,999,695 หุน้ 
 

จ านวนหุน้รองรับ Warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน 
ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP – Warrant = 0 หุน้ 
 

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั = 489,998,113 หุน้ 
 

ดงันั้น 
สดัส่วนจ านวนหุน้รองรับ    =  104,999,695  / 489,998,113  

=  21.43% 
 
 
 

2. กำรลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 
 

สูตรการค านวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ = 1 - [Qo / (Qo+Qw)] 
 

โดยท่ี 
Qo = จ านวนหุน้ช าระแลว้ท่ีมีอยูเ่ดิมเท่ากบั 489,998,113 หุน้ 
Qw = จ านวนหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

เท่ากบั 104,999,695 หุน้ 
 

ดงันั้น 
Control Dilution 

= 1 - [Qo / (Qo+Qw)] 
= 1 – [489,998,113 / (489,998,113 + 104,999,695)] 
= 17.65 % 

ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัมีการ
ใช้สิทธิทั้ งจ านวน ผู ้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น  (Control 
Dilution) เน่ืองจากเป็นการออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน อยา่งไรก็ตาม หากมีการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิมทั้งจ านวนจะมีผลกระทบต่อผูถื้อ
หุน้เดิมเท่ากบัร้อยละ 17.65 
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3. ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 

 

Price Dilution = [(Po – Pn)xQw]/[(Qo + Qw)xPo] 
 

โดยท่ี 
Po = ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 

2559 ซ่ึงเท่ากบั 8.71 บาทต่อหุน้ 
Pn = ราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ซ่ึงเท่ากบั 3.50 บาทต่อหุน้ 
 
ดงันั้น 
Price Dilution = [(Po-Pn) x Qw] / [(Qo + Qw)xPo] 

= [(8.71 – 3.50) x 104,999,695] / [(489,998,113 + 104,999,695) x 8.71] 
= 10.56% 
 

ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งจ านวน จะมีผลกระทบดา้นการลดลง
ของราคา (Price Dilution) เท่ากบัร้อยละ 10.56% 


