
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของ 

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ 

ของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) รุ่นท่ี 3 (STAR-W3) 

ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 
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ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ 

ของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) รุ่นท่ี 3 (STAR-W3) 

  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) รุ่นที ่3 (STAR-W3) (“ใบสำคัญแสดง

สิทธิ”) ออกโดยบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธ”ิ) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ 

ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที ่8 ธันวาคม 2560 

  ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธ ิ(ตามคำนิยามที่ระบุด้านล่าง) นี้ โดยบริษัทฯ และผู้ถือใบ

สำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อ

กำหนดสิทธินี้เป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธินี้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 57 อาคาร

ปาร์ค เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ์ ชั้นที ่16 ห้องเลขที ่1607A ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดง

สิทธิสามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ 

คำจำกัดความ 

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี ้ให้มีความหมายดังต่อไปนี ้

1. รายละเอียดเก่ียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ 

 1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก 

“ข้อกำหนดสิทธิ” : ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดง

สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ฉบับนี ้(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด 

(มหาชน) รุ่นที่ 3 (STAR-W3) หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ” : เอกสารที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบ

สำคัญแสดงสิทธิ

“นายทะเบียน” : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งต้ังโดยชอบให้ทำ

หน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน

“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ” : ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย

“บริษัทฯ” : บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

“วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ” : 21 กุมภาพันธ์ 2561

“หุ้นรองรับ” : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ที่จัดไว้เพื่อ

รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธ ิรวมทั้งหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่

มีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ

“วันใช้สิทธิ” : วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 (1)

“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย” : 21 กุมภาพันธ์ 2563

“วันทำการ” : วันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สำนักงาน ก.ล.ต.” : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดง 

สิทธิ”

: สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับใบสำคัญแสดง

สิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท สตาร ์ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “STAR”)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”หรือ”STAR-W3”)
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ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 135,454,748 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได ้1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตาม

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ : 4.00 บาทต่อหุ้นเว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 21 กุมภาพันธ์ 2561

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ต้ังแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ ์

2563)

วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 2 หุ้นต่อ 1     

หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันที ่15 กุมภาพันธ ์2561 (Record Date) ใน

การคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษ ของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวนหนึ่งหน่วยจากการคำนวณให้ปัดเศษที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี ้ภาย

หลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธ ิในกรณีที่มีเศษใบ

สำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมดบริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่

เหลือจำนวนดังกล่าวซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้

ลงตัว

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันที ่25 ของเดือน มิถุนายน    และ

วันที่ 25 ของเดือน ธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ กำหนดการใช้

สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวัน

ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี คือวันที ่21 กุมภาพันธ์ 2563 นับแต่    วันที่ออกใบสำคัญแสดง

สิทธิคือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียน ใบ

สำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง  
 สิทธิวันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้ง    

สุดท้ายและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย SP 2 วันทำการ

ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย

ระยะเวลาการแจ้งความจำนง  
ในการใช้สิทธิ  

: 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง  
15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

การไม่สามารถยกเลิกการแสดง

ความจำนงในการใช้สิทธิ

: เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วผู้ถือใบ

สำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดัง กล่าวได้อีกต่อไป

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ

รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ไม่เกิน 135,454,748 หุ้น

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 

ไอ 
หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะย่ืนคําขอจดทะเบียนใบสําคัญ

แสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า

ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่ง

หากตลาดหลักทรัพย์พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก

การใช้สิทธิ

: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจด

ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจากเป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้นจึงไม่มีผลกระ

ทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างไรก็ตามหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบ

สำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังนี้  
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  
 หากมีการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะ

ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง เท่ากับร้อยละ 33.33 โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ

ดังนี้ 

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)  
หากมีการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 135,454,748 หน่วยจะมีผลกระทบ

ต่อราคาหุ้นลดลงเท่ากับร้อยละ 16.20 สมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายราคาตลาดที ่7.78 บาท

ต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วัน     ทำการติดต่อกันก่อนวัน

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 (ระหว่างวันที่ 22 

พฤศจิกายน 2560 ถึง 14 ธันวาคม 2560) โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้ 
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3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Dilution)  
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 135,454,748 หน่วยจะมีผลก

ระทบต่อกำไรต่อหุ้นลดลงเท่ากับร้อยละ 33.33 โดยกำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณ คือ กำไรสุทธิประจำปี 

2559 งวดวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ

เท่ากับ 133,637,131.35 บาท โดยมีการคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

เหตุในการปรับอัตราการใช้สิทธิและ

ราคาใช้สิทธิ

: บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธ ิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์แสดง

สิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่

ให้ด้อยไปกว่าเดิม  

  (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลราคาที่ตาไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการ

แบ่งแยกหุ้น  

  (2)  เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตาม

วิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้นและเป็น

วิธีคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 

  (3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ

ราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธ ิหรือ

ราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการ

คำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 

  (4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

  (5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 

  (6) เมื่อมีการอันใดในลักษณะเดียวกันกับข้อหนึ่งถึงห้าที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดใดที่ผู้ถือใบ

สำคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไปกว่าเดิม 

  ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรม 

การบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่

เก่ียวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ

: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่

กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่

กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที ่ทจ. 34/2551 เรื่องการขอ 

อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ

รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
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 1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ 

  1) วันที่ใช้สิทธิ 

   ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในวันที ่25 ของเดือน มิถุนายนและวันที ่25 ของเดือน  

   ธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธ ิระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ตลอดอายุของใบสำคัญ 

   แสดงสิทธิ โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที ่21 กุมภาพันธ ์2563  

   ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการก่อนหน้าวัน 

   กำหนดใช้สิทธิดังกล่าว 

   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวัน 

   กำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อๆ ไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบ 

   สำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป 

   ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิวันก่อนวันครบ 

   กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะทำการ

   ขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย SP 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย 

  2) การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

   ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 

  3) ระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธ ิ

   ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

   ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลา 

วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญ

แสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทฯ จะ

พึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในครั้งนี้

: บริษัทฯ ต้องการเงินลงทุน เพื่อขยายกิจการในอนาคต ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนที่ไม่มีต้นทุนดอกเบี้ย

มาใช้ในการขยายกิจการดังกล่าว และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจาก

การเพิ่มทุน

: หุ้นสามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธติามใบสำคัญแสดงสทิธทิี่ออกและจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดมิจะมสีทิธเิทา่เทยีมกับ

ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิทัฯ ทกุประการและสทิธใินการไดร้บัเงนิปนัผลจากการดำเนนิงานเทา่กับผู้ถือหุ้นเดมิของบ

รษิทัฯ บรษิทัฯ มนีโยบายการจา่ยเงนิปนัผลในอตัราไมต่่ำกว่ารอ้ยละ 50  ของกำไรสทุธหิลงัภาษเีงนิได้

นติิบคุคลและหลกัหกัสำรองต่างๆ ทกุประเภทตามที่ไดก้ำหนดไว้ในขอ้บงัคับของบรษิทัฯ และกฎหมาย หากไมม่ี

เหตุจำเปน็อื่นใด และการจา่ยปนัผลนั้น ไมม่ผีลกระทบต่อการดำเนนิงานปกติของบรษิทัฯ อย่างมนียัสำคัญ และ

มติคณะกรรมการบรษิทัฯ ที่อนมุติัใหจ้า่ยเงนิปนัผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนมุติัจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น เวน้แต่

เปน็การจา่ยเงนิปนัผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบรษิทัฯ มอีำนาจอนมุติัใหจ้า่ยไดก่้อนรายงานใหท้ี่ประชมุผู้

ถือหุ้นรบัทราบในการประชมุคราวต่อไป 

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ นับจากวันที่มีรายชื่อ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ย่ืนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการใช้สิทธิตามใบ

สำคัญแสดงสิทธิ

อื่นๆ : คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ 

  1. กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เก่ียวเนื่องกับการออกใบสำคัญ

แสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 

  2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เก่ียวข้องกับการออกใบสำคัญแสดง

สิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ

หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้า จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ 

  3. ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้  
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   การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธ”ิ) ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ 

   เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงใน 

   การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้ง 

   ความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ซึ่งวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับแต่ 

   วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

   การแจ้งข่าวเก่ียวกับการใช้สิทธ ิระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ บริษัทฯจะแจ้งรายละเอียด 

   ดังกล่าวอย่างน้อย 14 วันก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลัก  

   ทรัพย์ (SET Portal) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะดำเนินการให้ นายทะเบียน และ/หรือ บุคคลที่บริษัทมอบหมาย  

   ส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธ ิณ วันปิดสมุด 

   ทะเบียนภายใน 3 วันทำการนับจากวันปิดสมุดทะเบียน 

  4) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ 

    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝาก”) 

    93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

    โทรศัพท์ : 0 2009 9000 

    โทรสาร :  0 2009 9991 

   นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธ ิซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบ

   ด้วยชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนดในกรณีข้อมูลไม่ 

   ตรงกัน บริษัทฯ จะถือว่าสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 

   นายทะเบียนมีหน้าที่จะต้องออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

   และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และบริษัทฯ 

   จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

   นายทะเบียนมีหน้าที่ตามสัญญาการแต่งต้ังนายทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ 

   จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทฯ หรือจนกว่าครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ  

   (แล้วแต่กรณี) 

   ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการบันทึกในสมุดทะเบียนใบ 

   สำคัญแสดงสิทธิและนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนายทะเบียน

   ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะทำการแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงนาย 

   ทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

 1.3 วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ 

  1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและดำเนินการ 

   ใช้สิทธิได้ที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้ 

    บริษัท สตาร ์ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

  เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้นที ่16 

    ห้องเลขที่ 1607A  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

    โทรศัพท์ : 0 2041 8162, 0 2254 9877 

    โทรสาร : 0 2041 8162 

   โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฎิบัติตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิดังนี ้

   (ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในครอบครอง (Script) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถนำใบ 

    สำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมาดำเนินการใช้สิทธ ิ
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   (ข) ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธ ิ

    ต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบ 

    สำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

    (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  

    เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธินำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับ 

    บริษัทฯ เพื่อดำเนินการใช้สิทธ ิ

  2) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความ 

   จำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น 

   (ก) ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและ ครบถ้วนแล้วทุกรายการ 

   (ข) หลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบ 

    แจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ สำหรับใบสำคัญ 

    แสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) 

   (ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครั้งเดียวเต็มจำนวน โดยผู้ถือใบ 

    สำคัญแสดงสิทธ ิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเงินเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์  

    ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ นับจาก 

    วันที่ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย 

     “บมจ. สตาร ์ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หรือ นำฝาก / โอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝาก  

     ชื่อบัญชี “บมจ. สตาร ์ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”  

     ธนาคารกสิการไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปาร์คเวนเชอร์  

   บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 037-2-95752-2 

   ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงิน 

   ไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทฯ  

   ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่  

   เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป 

   ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้สิทธ ิ

   ตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ 

   (ง) หลักฐานประกอบการจองซื้อ 

   - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณี 

    ที่ไม่มีบัตรประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการ 

    อื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนา 

    บัตรประชาชนของผู้ปกครอง สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือสำเนาคำสั่งศาล (ตามแต่กรณี) พร้อมลงนาม  

    รับรองสำเนาถูกต้อง) 

   - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ต้องแนบสำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรอง 

    สำเนาถูกต้อง 

   - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวง 

    พาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  

    และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของ 

    ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

   - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้องแนบสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและหนังสือรับรองที่รับรอง 

    โดย Notary Public ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของ 

    นิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบ สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม 

    ของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
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  3) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดย 

   อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธ ิ1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่การปรับสิทธ ิ

   ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 

  4) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเมื่อมีการใช้สิทธ ิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธ ิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธ ิหรือใบแทน 

   ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญ

   เป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธ ิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธ ิหากมีการ

   ปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นำเศษดัง 

   กล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธ ิหรือใบแทนใบสำคัญแสดง 

   สิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย 

  5) หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้วน หรือจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ 

   ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญ 

   แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 

   หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธ ิหรือใบแทนใบสำคัญแสดง 

   สิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน 

   ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้ง 

   นั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะจัดส่งเงินที่ได้รับและใบสำคัญแสดงสิทธ ิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

   ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธ ิโดยไม่มีดอกเบี้ยให้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

  6) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะ 

   ดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความ 

   จำนง 

   (ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้ หรือ 

   (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธ ิซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระไว้จริง

    ตามราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ 

   (ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน 

    ภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะ 

    เวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธ ิเว้นแต่เป็นการ 

    ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะดำเนินการตาม (ข) 

    ในกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธ ิซึ่งบริษัทฯ  

    ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

    ภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย 

    ในกรณีข้อ (ข) บริษัทฯ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทฯ ถือว่ามี 

    การใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน  

    14 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

    ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

  7) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความ 

   จำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธ ิใบแจ้งความจำนงการ 

   ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญ

   แสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ 

  8) เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข 

   ของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลง โดยไม่มี 

   การใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

  9) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ 

   ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดง 
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   สิทธิดังกล่าว หากใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้นโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธินั้นๆ และ 

   จะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า 

  10) บริษัทฯ จะย่ืนขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับ 

   การใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วันนับต้ังแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะ 

   ดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตาม 

   จำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น รวมทั้งบริษัทฯ จะดำเนินการย่ืนขอนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ 

   ดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่มีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง 

  11) ในการออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ตามการใช้สิทธินี ้ชื่อที่จะระบุในหุ้นสามัญออกใหม่จะใช้ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฏอยู่ใน 

   แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธ ิตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงความ 

   จำนงการใช้สิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  

   อาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า ให้บริษัทฯ เก็บใบหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธ ิใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธ ิเช็ค 

   และเอกสารอื่นๆ ไว้ที่บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือตัวแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได ้โดยจะต้องดำเนินการตามที่ 

   ทางบริษัทฯ กำหนด 

  12) นอกจากนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจใช้บริการของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อฝากหุ้นในระบบ 

   ซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อและบัญชีของบริษัทสมาชิกของบริษัท  

   ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยถูกต้องในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และบริษัทฯ จะส่งมอบ 

   หุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง 

  13) บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยตามข้อบังคับของบริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญใหม่ทั้งจำนวน 

   หรือบางส่วนก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขว่า เมื่อได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ แล้ว ต้องไม่ทำให้ขัดต่อข้อบังคับของ  

   บริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นผลทำให้บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยนั้นถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า  

   (25) ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

   ดังนั้น หากการใช้สิทธิดังกล่าวขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่บุคคลที่มิใช ่

   สัญชาติไทยที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ต่อผู้ถือใบสำคัญ 

   แสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 

   สำหรับในกรณีที่ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยตามสัดส่วนข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็น 

   บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยซึ่งได้มีการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้เต็มตามจำนวนที่ระบุไว้ใน 

   ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทฯ จะอนุญาตให้ดำเนินการใช้สิทธิได้เพียงบางส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดการ 

   ถือหุ้นข้างต้น โดยจะให้ผู้แสดงความจำนงก่อนสามารถใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, First Served) และบริษัทฯ จะคืนใบสำคัญ 

   แสดงสิทธิและเงินส่วนที่เหลือที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยดัง 

   กล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันใช้สิทธิครั้งนั้นๆ 

   หากในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่อง 

   สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลงโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที ่

   เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ จากบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่มีการชำระ 

   ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งสิ้น 

  14) ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธ ิแสดงความจำนงใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์ 

   แล้วนั้น จนถึงวันก่อนวันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้จดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

   ดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่อง 

   มาจากการใช้สิทธินั้นบริษัทฯ จะถือว่าสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิและสภาพเช่น 

   เดียวกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ 

   แต่ทั้งนี้นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้จดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดง 

   ความจำนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้นในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจด 

   ทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

   มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยสมบูรณ์ 
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2. ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ 

 2.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

  บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธ ิเพื่อพักการโอน 

  สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรือ 

  การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธ ิ(ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดง 

  สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป) 

 2.2 การโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธ ิ

  หุ้นสามัญของบริษัทฯ ย่อมโอนกันได้อย่างมีเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นเช่นนั้นเป็นผลทำให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นใน  

  บริษัทฯ เกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า ( 25) ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

3. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

 3.1 การส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ 

  1) บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ที่ได้รับการจัดสรรโดยการนำเข้าบัญชีของผู้ดูแลหลักทรัพย์ หรือ 

   บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ซึ่งนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ คือ  

   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์   

   (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ดูแลหลักทรัพย์  

   หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ดูแลหลักทรัพย์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือ 

   ใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับการจัดสรร 

  2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องการใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ ผู้ถือใบ 

   สำคัญแสดงสิทธิอาจฝากใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทจะดำเนิน 

   การนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้ที ่“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และบริษัท ศูนย์รับ 

   ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากอยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ 

   ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการจัดสรร 

  3) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงจะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ออกเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธ ิศูนย์

   รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้สิทธ ิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ 

   และที่อยู่ที่ปรากฎในสมุดทะเบียนภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการจัดสรร 

 3.2 การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

  ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้บริษัทฯ 

  ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

  1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบ 

   ใบหุ้นตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้มาใช้สิทธ ิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในแบบแสดงความ 

   จำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถ 

   ขายหุ้นที่ได้รับจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น 

  2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธ ิประสงค์ที่ 

   จะฝากหุ้นที่ได้รับจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ใน 

   กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

   (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ใน 

   ขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ 

   แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธ ิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้น 

   สามัญที่ได้จากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 

   ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติม 

  3) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลัก 

   ทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ใน 

   กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
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   จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญ ตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์   

   สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับจากวัน 

   ครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจาก 

   บัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินตามที่ศูนย์รับฝากหลัก 

   ทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรร 

   ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการ 

   จัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว 

4. หน้าท่ีของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 

 ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้ 

 4.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดสิทธ ิ

  ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติตาม  

  กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่ 

  เก่ียวข้อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของ 

  ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้โดยเคร่งครัดตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของใบสำคัญแสดง 

  สิทธ ิโดยจะไม่ขยายอายุ และไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 4.2 

 4.2 เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

  1) บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธ ิตลอดอายุของใบแสดงสิทธ ิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ 

   หนึ่งดังต่อไปนี ้ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 

   โดยบริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธ ิและอัตราการใช้สิทธิในกรณีต่างๆ ตามสูตรและวิธีการคำนวณดังต่อไปนี ้

  (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้ว 

   ของบริษัทฯ 

   บริษัทฯ จะปรับราคาการใช้สิทธิอันเป็นผลมาจากการรวม หรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้วของบริษัทฯ โดยจะมีผลบังคับ 

   ทันที นับต้ังแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ 

    - ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

        Price 1 = Price 0 x Par 1 

           Par 0 

    - อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

        Ratio 1 =  Ratio 0 x Par 0 

           Par 1 

    โดยที่  Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 

      Price 0  คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

      Ratio 1  คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 

      Ratio 0  คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

      Par 1  คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง 

      Par 0  คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง 

  (ข) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดใน 

   ขณะเสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น  

   การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธ ิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการ 

   จองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม ่(วันแรกที่ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights  

   Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี  
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   โดยที่ 

   ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้น หักด้วยค่า 

   ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้น หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น 

   “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”  

   โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริ 

   ษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 5 วันทำการ (วันที่ 

   เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ 

   ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ที่เหมาะสมได้ บริษัทฯจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการ  

   คำนวณแทน 

   “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม ่สำหรับกรณีที ่

   เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ 

   ประชาชนทั่วไป สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด  

   แล้วแต่กรณี 

   อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้ราคา 

   เสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกใหม่มาใช้ในการคำนวณ แต่ในกรณีที่การ 

   เสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาด 

   ต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น 

    - ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

        Price 1 =  Price 0 x [ (AxMP)+BX ] 

                [ MP x (A + B) ] 

    - อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

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

                [ (A x MP)+BX ] 

    โดยที่  Price 1  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 

      Price 0  คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

      Ratio 1  คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 

      Ratio 0  คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

      MP  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” 

      A  คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธ ิ

         ในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วัน 

         ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน 

         ทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี 

      B  คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม ่ทั้งที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน 

         ทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด 

      BX  คือ จำนวนเงินที่บริษัทฯจะได้รับทั้งสิ้นภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการเสนอขายหุ้น

         สามัญที่ออกใหม่ ทั้งในกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือ เสนอขายให้แก่  

         ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด 

  (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่ 

   เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาด 

   ในขณะเสนอขาย 
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   การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธ ิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันท ีต้ังแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับการใช้สิทธิใน 

   การจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วัน 

   แรกที่ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) 

   สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ 

   สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี 

   ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่จะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธ ิ

   ในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น (ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด) หักด้วย

   ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม ่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น 

   “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 

   “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะ 

   แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ขึ้น  

   เครื่องหมาย XR) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่ 

   ประชาชนทั่วไป 

   สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้ว 

   แต่กรณี 

    - ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

        Price 1 =  Price 0 x [ (AxMP)+BX ] 

                 [ MP x (A + B) ] 

    - อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

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

               [ (A x MP)+ BX ] 

    โดยที่  Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 

      Price 0  คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

      Ratio 1  คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 

      Ratio 0  คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

      MP  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” 

      A   คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการ 

         จองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ กรณีเสนอขาย

         ให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ 

         มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด 

         แล้วแต่กรณี 

      B   คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม ่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลง 

         สภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น 

         เดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้ว 

         แต่กรณี  

      BX  คือ จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้นภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการเสนอขาย 

         หลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่เสนอขายได้ หรือให้สิทธิใน

         การจองซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป  

         และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดรวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

  (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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   การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันท ีต้ังแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้น 

   ปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) 

    - ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

        Price 1 =  Price 0 x A 

            [ A + B ] 

    - อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

        Ratio 1 =  Ratio 0 x [ A + B ] 

               A 

    โดยที่  Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 

      Price 0  คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

      Ratio 1  คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 

      Ratio 0  คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

      A   คือ จำนวนหุ้นสามัญ ที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญ 

         เพื่อสิทธิการรับหุ้นปันผล 

      B   คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล 

  (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้) 

   การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงในรอบระยะเวลาบัญชีใน 

   แต่ละปีดังกล่าว (รวมเงินปันผลระหว่างกาล) หารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานตามงบการเงินของ 

   รอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันท ีต้ังแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้น 

   สามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD) 

    - ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

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

                   MP 

    - อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

        Ratio 1 =  Ratio 0 x MP 

                 [ MP - (D - R) ] 

    โดยที่  Price 1  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 

      Price 0  คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

      Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 

      Ratio 0  คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

      MP  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” 

      D   คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น 

      R   คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 มาคำนวณ 

         จากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

   “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 

   “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล 

  (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการ 

   ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม 
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   ให้บริษัทฯ พิจารณา เพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธ ิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ 

   สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด 

 2) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลง 

  ตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น 

  พร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้ คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการ  

  เปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง 

  “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 

  ทั้งนี้ ในการคำนวณการปรับสิทธิของเหตุการณ์ในลำดับใด ให้นำค่าตัวแปรที่ผ่านการคำนวณการปรับสิทธิของลำดับก่อนหน้า (ถ้า 

  มี) มาใช้เป็นค่าตัวแปรก่อนการเปลี่ยนแปลง ในการคำนวณการปรับสิทธิลำดับนั้น 

 3) การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่

  สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดง 

  สิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่ 

  หลังการเปลี่ยนแปลง) คำนวณออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 

  3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้น คำนวณได้เป็นเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง 

  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่มีผลให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้ 

  ถือว่าราคาการใช้สิทธิใหม่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ จะไม่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิเพื่อชดเชย 

  การที่บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาการใช้สิทธิตามตรการคำนวณดังกล่าว ดังนั้นอัตราการใช้สิทธิจะยังคงเป็นอัตราการใช้สิทธิที่ 

  คำนวณได้ตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม 

 4) ในกรณีที่บริษัทฯมีการปรับราคาการใช้สิทธ ิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ 

  ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธ ิหรือใบแทนใบ 

  สำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือ

  ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธ ิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

  สมควรจะได้รับ หากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม ่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ 

  แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ 

 5) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธ ิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยบอกถึง 

  รายละเอียดวิธีการคำนวณ เหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตลอดจนข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปรับสิทธ ิเช่น ราคาการใช้ 

  สิทธิใหม ่อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช ้เป็นต้น ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล 

  ของตลาดหลักทรัพย์ (SCP) ทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับใช ้โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการ เวนคืนใบ 

  สำคัญแสดงสิทธิ แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมจะได้รับสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิทุกประการ 

5. สถานะของหุ้นสามัญใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

 สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่

 ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้น 

 สามัญของบริษัทฯ ได้จดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจด  

 ทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว 

6. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ 

 บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธ ิตามรายละเอียด ดังนี้ 

 6.1 บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิในวัน 

  กำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้อย่างเพียงพอ โดยบริษัทฯ จะชำระให้ 

  เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมารับด้วยตนเองตาม 

  สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ใช้สิทธ ิ

  อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิได้ ไม่ว่าทั้งหมด 

  หรือบางส่วน อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยทั้งหมดเกินกว่า 
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  สัดส่วนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญ 

  แสดงสิทธิ 

 6.2 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 6.1  

  มีสูตรการคำนวณดังนี้ 

    ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = A x [ MP - EP ] 

    โดยที่   

    A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้ม ีและ/หรือ เพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย 

    MP  คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดง 

      สิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 

      ของบริษัทฯ คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วย จำนวนหุ้นสามัญของบริ 

      ษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์) 

    EP  คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธ ิหรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ หากมีการปรับราคา 

      การใช้สิทธ ิ

7. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ 

 7.1 การแก้ไขในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญหรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธ ิเช่นแก้ไขขั้นตอนการใช้ 

  สิทธ ิหรือเรื่องที่เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดง 

  สิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

  กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง ให้ 

  บริษัทฯ กระทำโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้แจ้งให้ ก.ล.ต. ทราบแล้ว ทั้งนี้  

  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธ ิ

  ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 

 7.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ 

  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 7.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดง 

  สิทธิแล้วแต่กรณี และได้แจ้งให้ ก.ล.ต. ทราบแล้ว 

 7.3 การแจ้งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูล (SCP) ของตลาดหลักทรัพย์โดยทันท ี 

  ณ วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับการ 

  ร้องขอภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการร้องขอ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อกำหนดสิทธิที ่

  แก้ไขเพิ่มเติมต่อผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ปรากฎในหัวข้อ 1.3 (1) นอกจากนั้นบริษัทฯ จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่ม 

  เติมให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธ ิ

 7.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 

  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม 

  ตลอดทั้งข้อกำหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบ 

  สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธ ิฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทั้งข้อ 

  แก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

8. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 

 8.1 ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ (อย่างไรก็ตาม การเรียกประชุมจะต้องไม่ใช่ 

  เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเรื่องการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการ 

  ปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 
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 8.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ 

  จำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น อาจร้องขอให้ผู้ออกใบสำคัญ 

  แสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็ว 

  ซึ่งต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบ 

  สำคัญแสดงสิทธิ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  (ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.2 ข้างต้น 

  (ข) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกัน 

   แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะ 

   นั้น เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือความสามารถของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการ  

   ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 

  ในกรณีที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสำคัญ 

  แสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดง 

  สิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น ที่ยังมิได้ใช้สิทธิดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได ้

 8.3 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว 

  บางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯจัดทำหนังสือนัดประชุม โดยระบ ุสถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้

  เรียกประชุมและเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย 

  ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

  ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม 

 8.4 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธ ิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิในการเข้าประชุม 

  และออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องย่ืน 

  หนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม 

 8.5 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญ 

  แสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะผู้ถือใบสำคัญ 

  แสดงสิทธิ 

 8.6 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อ  

  พิจารณานั้นๆ 

 8.7 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธาน 

  กรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุม ประธาน 

  ในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที ่

  ประธานกรรมการมอบหมาย โดยทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 

 8.8 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/ 

  หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุม โดยถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญ 

  แสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน เข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาท ียังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ 

  ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น เป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ 

  ให้นัดประชุมใหม่ภายในภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่ง 

  หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า 

  จะต้องครบองค์ประชุม ส่วนกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีนี้บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเรียกประชุม 

  ใหม่และให้ถือว่าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ 

 8.9 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนหน่วยของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 

  ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนทั้งหมด ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง 

  คะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น 

 8.10 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบ 

  สำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม 
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Checklist warrant-RO 
สําหรับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับ 

warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)    บรัษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จํากดั (มหาชน)     

; เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 

 � เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

 

รายละเอยีดของ warrant   
 - ช่ือ warrant  (ถา้มี) ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค 
จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3    
 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี  15 กุมภาพนัธ์ 2561  
 - วนัท่ีเสนอขาย warrant     21 กุมภาพนัธ์ 2561     - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant  21 กุมภาพนัธ์ 2563  

 - จาํนวน warrant ท่ีเสนอขาย 135,454,748  หน่วย    - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 21 กุมภาพนัธ์ 2563 

 - ราคาท่ีเสนอขาย  0.00 บาท                                     - จาํนวนหุน้รองรับ 135,454,748  หุน้ 

 - อตัราการใชสิ้ทธิ  1 warrant ต่อ  1 หุ้นสามญั - ราคาใชสิ้ทธิ 4.00 บาท 

 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์0

1 
เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 
1. ลกัษณะของ warrant   

 1.1 สัดส่วนจาํนวนหุน้รองรับต่อจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั1

2

 เท่ากบั 

 ; ≤ 50%  

3 เอการแนบ 5 

1

  ใหร้ะบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2
  วธีิการคาํนวณสดัส่วนจาํนวนหุน้รองรับ :  

((จาํนวนหุน้รองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จาํนวนหุน้รองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    

                        (จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจาํนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืน 

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

มีมติอนุมติัให้ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุ้นมีมติในวาระอ่ืนใดท่ี
อาจทาํให้จาํนวนหุ้นรองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งนาํมาคาํนวณเพ่ิมข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกวา่ท่ีกาํหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีการ
ปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งนาํหุ้นรองรับท่ีอาจเพ่ิมข้ึนดงักล่าวมารวมคาํนวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 

                                                        



2 

 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 
 � > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี  

ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือท่ี ___ลงวนัท่ี _____ 

 (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 

ทางการเงิน 

 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั  

 (3) กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม  

  

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง ≤ 10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี ___________) 
       3 ขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 

1.1 หนา้ 3 

 1.3 กาํหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน        3 ขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 
1.1 หนา้ 3 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ≥ 15 วนั 

ก่อนวนัใชสิ้ทธิ2

3

 

       3 ขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 
1.1 หนา้ 3 

 1.5 กาํหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant        3 ขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 
1.1 หนา้ 3 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี  
 

 2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 

  - ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 

  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  
 - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  
 - เหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ 

              - อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ ________ 

      

       3 

หนงัสือเชิญประชุม
วสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ัง
ท่ี 1/2561  
เอกสารแนบ 2 หนา้ 
1 ถึง 4 

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ 

  (1) price dilution
4

 

 

       3 

หนงัสือเชิญประชุม
วสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ัง
ท่ี 1/2561  
เอกสารแนบ 2 หนา้ 
2 

3

 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 

4

  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

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

                                                        



3 

 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ถา้มี)      

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ (ต่อ) 
      (2) earning per share dilution

5

 หรือ control dilution
6

 

 

3 

หนงัสือเชิญประชุม
วสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2561 เอกสารแนบ 2 
หนา้ 4 

 2.3 วธีิการจดัสรรwarrant  3 หนงัสือเชิญประชุม
วสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2561 เอกสารแนบ 2 
หนา้ 4 

 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ _________________________________   

3. มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและอายุมต ิ   

 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ให้ออกหุ้นรองรับอยา่งเพียงพอ   3 รายงานประชุมวสิามญั
ผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 
วาระท่ี 3 หนา้ 5-6 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุ้นอนุมติัเม่ือวนัท่ี ________________) 

 

3 

รายงานประชุมวสิามญั
ผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561  
วาระท่ี 3 หนา้ 5-6 

4. ข้อกาํหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   

 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

      (1) อายขุอง warrant  ระบุ   2    ปี 

      (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 

      (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 

      (4) วธีิการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส  
      (5)  รายละเอียดสาํคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ____________ 

3 ขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 1 

หนา้ 2-10 

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดตาม warrant 3 ขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 7
หนา้ 17 

 4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้ 

หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ตํ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของหุ้นของบริษทักบั 

ราคาใชสิ้ทธิ 
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ขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 6 

หนา้ 16-17 

5

  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 

        Earning per share ก่อนเสนอขาย 

 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = กาํไรสุทธิ / จาํนวนหุน้ paid-up  

           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = กาํไรสุทธิ / (จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 

6

  Control dilution  =                          จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     

            จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 
4. ข้อกาํหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ต่อ)   

 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมีขอ้กาํหนดดงัน้ี 

 (1) กรณีมีขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัสามารถเรียกใหผู้ถื้อ warrant ใชสิ้ทธิ 

ก่อนกาํหนด บริษทัรับรองวา่ ขอ้กาํหนดดงักล่าว 

 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกใหใ้ชสิ้ทธิ 

ก่อนกาํหนดดงักล่าวตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระทาํท่ีไม่อยูใ่นอาํนาจควบคุม
ของบุคคลใด ๆ  
 (ข) กาํหนดใหบ้ริษทั ตอ้งเรียกใหมี้การใชสิ้ทธิเม่ือมีเหตุการณ์ 

ท่ีกาํหนดไว ้

 (ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงทาํใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป 

ทราบถึงขอ้กาํหนดดงักล่าว 
 (2) กาํหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบั
ระบุวธีิการคาํนวณ 

 (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุน้ของบริษทั อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุน้ 

 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด6

7

 

 (ค) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด7 

 (ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 (จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้น
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

 (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีทาํใหผ้ล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 

 กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุส่วนลดจากราคา
ตลาด พร้อมกบัวธีิการคาํนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอ้กาํหนดสิทธิแลว้ 

 ทั้งน้ี หากบริษทัจะไม่ดาํเนินการปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตาม  
(ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือ
ท่ี_________ ลงวนัท่ี _____________________ 

 
 

ไม่มีขอ้กาํหนด
สิทธิให้บริษทัฯ 
เรียกใหผู้ถื้อ 
warrant ใชสิ้ทธิ
ก่อนกาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ 4.2 ก)   หนา้ 12 

 

 

ขอ้ 4.2 ข)   หนา้ 12 

ขอ้ 4.2 ค)   หนา้ 13 

 

ขอ้ 4.2 ง)   หนา้ 14 

 

 

ขอ้ 4.2 จ)   หนา้ 15 

 

 

 

ขอ้ 4.2 ฉ)   หนา้ 15 
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  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายตํ่ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวธีิการคาํนวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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หมายเหตุ 1 
การเสนอขายหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี   
  1. การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยกาํหนดราคา
เสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 

  2. การเสนอขาย warrant ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ  
โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 

  3. การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขาย CD  

โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 

 

1. การคํานวณราคาเสนอขาย 
1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 

1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

  1.3  กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหค้าํนวณดงัน้ี 

((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทั้งน้ี โดยท่ี 

  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 

  Qs  =  จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 

  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 

  Qw =  จาํนวน warrant ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 

  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นตาม warrant 

  Qx  =  จาํนวนหุน้ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม Qw 

 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 

 

2. การคํานวณราคาตลาด ใหใ้ชร้าคาหน่ึงราคาใดดงัต่อไปน้ี   
  2.1 ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนักของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนั  
แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย 

   (1) ราคาท่ีนาํมาถวัเฉล่ียสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้น 

ในแต่ละวนัก็ได ้
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  (2) วนักาํหนดราคาเสนอขาย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัให้
บริษทัเสนอขาย warrant และหุน้รองรับในราคาตํ่า  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า 

  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 

  (ง) วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ตาม warrant    

   ทั้งน้ี หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นตลาดตามขอ้ 2.1 ให้ระบุความ
เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 

 2.2 ราคาท่ีกาํหนดโดยผา่นการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทั เช่น การสาํรวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีสาํนกังานให้
ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยสมมติฐานสาํคญัท่ีใชป้ระกอบการคาํนวณราคาตลาดใหเ้พียงพอ
และชดัเจนดว้ย 
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เอกสารทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) 
และหุ้นทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 
เอกสารทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ มี  

2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีขออนุมติัให้ออกและเสนอขาย 
warrant และหุน้รองรับ 

มี  

3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant  

 และหุน้รองรับ 

มี  

4. ขอ้กาํหนดสิทธิ warrant มี  

5. รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุน้รองรับ มี  

6. รายละเอียดการคาํนวณ dilution effect มี  

7. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผอ่นผนัการออก warrant ในสัดส่วน 

 ท่ีมากกวา่ 50% (ถา้มี) 
ไม่มี  

8. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผอ่นผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งดาํเนินการ 

 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศกาํหนด (ถา้มี) 
ไม่มี  

 

หมายเหตุ    

(1) เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้งของ 

เอกสารทุกหนา้ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ ใหร้ายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแต่ 

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=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C

