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ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ี 

ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับ 

“ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) ครั้งท่ี 2  

(UKEM-W2)” 
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                                      ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที ่

                   ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับ 

“ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน) ครั้งที ่2       

(UKEM-W2)” 

 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัออกใหม่ของบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) ครั้งท่ี 2 

(UKEM-W2) ออกโดย บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 

1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 

ทั้งน้ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บสิทธิตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ โดยผูอ้อกใบสําคญั

แสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนัตามขอ้กาํหนดสิทธิทุกประการ และใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิไดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้กาํหนดต่างๆ ในขอ้กาํหนดสิทธิเป็นอยา่งดีแลว้ ทั้งน้ีบริษทัจะจดัใหมี้การเก็บ

รักษาสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิไว ้ณ สาํนกังานใหญ่ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ขอตรวจสอบสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลาทาํการของบริษทั 

1. คาํจํากดัความ 

คาํและขอ้ความต่างๆท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้กาํหนดสิทธิใหมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้กาํหนดสิทธิ  หมายถึง ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสําคญัแสดง

สิทธิและผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ 

บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 และท่ี

มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมภายหลงั 

  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือ หมายถึง ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั  

  UKEM-W2      ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 

  ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง   ใบท่ีไดอ้อกโดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกัด เพื่อใช้แทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) คร้ัง

ท่ี 2 

  ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง  บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอลจาํกดั (มหาชน) หรือ “บริษทั” 

  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง  ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ ใบแทน   

     ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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  วนัทาํการ  หมายถึง วนัท่ีธนาคารพาณิชยเ์ปิดทาํการตามปกติในกรุงเทพมหานคร  

      ซ่ึงไม่ใช่วนัเสาร์ หรือวนัอาทิตย ์หรือวนัหยดุธนาคารอ่ืนๆท่ี 

      กาํหนดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย 

  สาํนกังาน ก.ล.ต.  หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด    

                   หลกัทรัพย ์

  ตลาดหลกัทรัพย ์  หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  ประกาศ ทจ.34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง 

      การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดง 

      สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับ 

      ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ หมายถึง  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง วนัท่ี 15 มีนาคม 2561 

  วนัใชสิ้ทธิ  หมายถึง ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิได้ปีละ  สองคร้ัง  ในวันทําการสุดท้ายของเดือน

พฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ภายในระยะเวลา 

2 ปี นับจากวนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีกาํหนดวนัใช้

สิทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 31  พฤษภาคม 2561 และวนัใช้

สิทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ีครบกาํหนดระยะเวลา 2 ปี ซ่ึง

ตรงกบั วนัท่ี 14 มีนาคม 2563 ทั้งน้ีหากวนักาํหนดการใช้

สิทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการใหเ้ล่ือนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้ 

  ระยะเวลาแจง้ความจาํนง หมายถึง ใหมี้ความหมายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.2.2   

2. รายละเอยีดของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 บริษทัจะออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น

สามญัเดิมของบริษทัท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561 ตามสัดส่วนการถือ

หุน้ ในอตัราส่วน 8 หุน้สามญัเดิม ต่อ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจาํนวนไม่เกิน 103,028,450    หน่วย  

 2.1   ลกัษณะสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

  ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 
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 ท่ีอยูผู่เ้สนอขาย  เลขท่ี 728 อาคาร ยเูน่ียนเฮา้ส์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ  
    เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700  
    โทรศพัท ์02-881-8288 โทรสาร 02-881-9135 
 
  ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมี

คอล จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (UKEM-W2) 

 

  ชนิดใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ

และโอนเปล่ียนมือได ้

 

  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ไม่เกิน 103,028,450 หน่วย  

  ออกและเสนอขาย 

 

  จาํนวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ 103,028,450 หุน้ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได ้

  ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ แลว้ทั้งหมดของบริษทัจาํนวน 824,227,596 หุน้ (ยงัไม่รวมหุน้ปันผล) 

ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอ

เร่ืองการออกใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น กรณี

รวมหุน้ปันผลแลว้คิดเป็น 8.33% 

 

  วิธีเสนอขาย  เป็นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตาม

สัดส่วนการถือ  หุน้ในอตัรา 8 หุน้สามญัเดิมต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 

หน่วย (ในกรณีท่ีมีเศษ ให้ปัดเศษท้ิง) โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น

สามญัของบริษทัท่ีมีสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 

2561  

 

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย  0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 
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  อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2561 

จนถึงวนัท่ี 14 มีนาคม 2563) ทั้งน้ีภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดง

สิทธิบริษทัจะไม่ขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

  วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 15 มีนาคม 2561 

 

  อตัราการใชสิ้ทธิต่อหน่วย ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้เวน้แต่ 

       กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

 

  ราคาการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิจะเท่ากบั 0.50 บาทต่อหุน้ 

เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

 

  ระยะเวลาและกาํหนดการใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดปี้

ละสองคร้ัง ในวันทาํการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือน

พฤศจิกายน ของทุกปี ภายในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัออกใบสาํคญั

แสดงสิทธิทั้งน้ีกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 31 พฤษภาคม 

2561 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ีครบกาํหนดระยะเวลา 2 

ปี ซ่ึงตรงกบั วนัท่ี 14 มีนาคม 2563 ทั้งน้ีหากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ

ตรงกบัวนัหยดุทาํการใหเ้ล่ือนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้ 

 

ระยะเวลาแจง้ความจาํนง  ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง  

ในการใชสิ้ทธิ    สาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย กาํหนดใหมี้ระยะเวลาแจง้ความจาํนง 

ในการใชสิ้ทธิภายใน 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

 

วนัท่ีส้ินสุดอายขุองใบสาํคญั 14 มีนาคม 2563 

แสดงสิทธิ 

 

นายทะเบียนใบสาํคญั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“ศูนยรั์บฝาก 

แสดงสิทธิ หลกัทรัพย)์ 
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ตลาดรองของใบสาํคญั  บริษทัจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด 

แสดงสิทธิ    ทะเบียนใน ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิด บริษทัจะนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี 

จากการใชสิ้ทธิ   ออกและเสนอขายในคร้ังน้ีเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

  

วิธีและเง่ือนไขการใชสิ้ทธิ เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น 2.2 

 

2.2.   การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ 

2.2.1.  วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดปี้ละสองคร้ัง ในวนัทาํการ

สุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ภายในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัออกใบสาํคญัแสดง

สิทธิทั้งน้ีกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ีครบ

กาํหนดระยะเวลา 2 ปี ซ่ึงตรงกบั วนัท่ี 14 มีนาคม 2563 ทั้งน้ีหากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการให้

เล่ือนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้ 

2.2.2.  ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความ

จาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อน

วนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง สาํหรับวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยกาํหนดให้มีระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใช้

สิทธิคร้ังสุดทา้ยภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ทั้งน้ีบริษทัจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีการ

ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะมีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

และตลาดหลกัทรัพยจ์ะทาํการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (ห้ามทาํการซ้ือขาย) ล่วงหนา้ 2 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมุด

ทะเบียน (ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยุดทาํการของตลาด

หลกัทรัพยใ์หเ้ล่ือนวนัปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้) 

การแจง้ข่าวเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ระยะเวลาในการใช้

สิทธิ และระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ บริษทัจะแจง้รายละเอียดดงักล่าวอย่างน้อย 5 วนัทาํการ

ก่อนระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ในระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(SETPortal) 
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สําหรับวนัใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัจะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามรายช่ือท่ี

ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนคร้ังสุดทา้ยทางไปรษณียล์งทะเบียน 

2.2.3  นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์: 02-009-9000 โทรสาร  : 02-009-9991  เวบ็ไซต ์:www.set.or.th/tsd 

 นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดง

สิทธิ ซ่ึงในสมุดทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือและนามสกุล สัญชาติ ท่ีอยู่ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ และ

รายละเอียดอ่ืนๆท่ี บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั จะกาํหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนัจะถือ

ว่าขอ้มูลท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ดงันั้นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมี

หนา้ท่ีในการแจง้ขอเปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข ขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกสมุดทะเบียนใบสาํคญั

แสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง 

 บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้การเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด

หลกัทรัพย ์(SETPortal) และแจง้ให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนั รวมทั้ง บริษทัจะดาํเนินการจดัส่ง

หนงัสือแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหก้บัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

2.2.4 สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ 

                                   บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) 

      เลขท่ี 728 อาคาร ยเูน่ียนเฮา้ส์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ  
  เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700  
  โทรศพัท ์02-881-8288 โทรสาร 02-433-7243 

       เวบ็ไซต ์: www.unionpetrochemical.com  

 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ บริษทัจะแจง้รายละเอียด

ใหก้บัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยต่์อไป 

2.2.5 ขั้นตอนการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแจง้ความจาํ

นงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดท่ี้บริษทั ในระหวา่งระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 
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ในกรณีท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแสดงความจาํนงและกรอกแบบคาํขอให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยกาํหนด โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพยข์องตน และบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นจะดาํเนินการแจง้กบั 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) เพื่อขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับนาํไปใชเ้ป็น

หลกัฐานประกอบการซ้ือหุน้ท่ีจะยืน่กบับริษทั เพื่อดาํเนินการใชสิ้ทธต่อไป 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั

จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้ง

ตามขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัดว้ย โดยดาํเนินการและส่ง

เอกสารดงัต่อไปน้ี ใหแ้ก่บริษทัตามสถานท่ีท่ีระบุในขอ้ 2.2.4 

1) แบบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้น

แลว้ทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทั้ งน้ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะ

สามารถขอรับแบบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัได ้ณ สถานท่ีติดต่อใน

การใชสิ้ทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ หรือระยะเวลาการแจง้ความจาํนง

ในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

2) ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีระบุวา่ผูถื้อนั้นมีสิทธิในใบสาํคญัแสดง

สิทธิตามจาํนวนท่ีระบุอยูใ่นแบบแสดงจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 

3) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ  

(1) บุคคลสญัชาติไทย : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(2) บุคคลต่างดา้ว : สาํเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(3) นิติบุคคลในประเทศ : สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทั ซ่ึงออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์ 

    หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั 

    กาํหนดการใชสิ้ทธิ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้ 

    อาํนาจลงนามและประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)  

    และแนบเอกสารหลกัฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือ ตาม  

    (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(4)  นิติบุคคลต่างประเทศ  : สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษทัรับรองโดย Notary  

    Public หรือหน่วยราชการท่ีมีอาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน  

    พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูมี้ 
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    อาํนาจลงลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี พร้อม 

    รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4) ชาํระเงินตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในแบบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ โดยวิธีหน่ึงวิธีใด ดงัน้ี 

(ก) โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากช่ือบญัชี “บญัชีจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน บริษทั ยเูน่ียน 

ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน)” ธนาคารซีไอเอม็บี จาํกดั (มหาชน) สาขาจกัรวรรดิ 

เลขท่ีบญัชี 70-0205337-5 โดยแนบหลกัฐานการโอนเงิน  

 

(ข) ชาํระโดย เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคาํสั่งจ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถ

เรียกเก็บไดใ้นกรุงเทพมหานคร ภายในวนัใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย 

“บญัชีจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน)” 

ทั้งน้ีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัสามารถเรียกเก็บ

เงินจาํนวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆท่ีมิไดเ้กิด

จากบริษทั ใหถื้อวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

และบริษทัตกลงใหถื้อเป็นการยกเลิกการขอใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการ

ตดัสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลิกการใชสิ้ทธิ

ในคร้ังสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

ดงักล่าวอีกต่อไป 

   หมายเหตุ:  ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะเป็นผู ้

รับภาระค่าใชจ่้ายทางภาษี และ/หรือ อากรแสตมป์ทั้งหมด (ถา้มี) ตามบทบญัญติั

แห่งประมวลรัษฎากรว่าดว้ยหมวดอากรแสตมป์หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือบงัคบัใชใ้นการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) 

2.2.6  จาํนวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเท่านั้น 

โดยอตัราการใชสิ้ทธิ เท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญั เวน้แต่จะมีการปรับ

สิทธิ 

2.2.7 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัไม่ตํ่ากวา่ 100 หุน้ หรือทวีคูณของ 

100 หุน้ ยกเวน้ กรณีท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีเศษหรือเป็นกรณีการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย อยา่งไรกต็ามใน

กรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัตํ่ากวา่ 100 หุน้ จะตอ้งใชสิ้ทธิคร้ังเดียวทั้งจาํนวน 
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  2.2.8. จาํนวนหุน้สามญัท่ีจะออกเม่ือมีการใชสิ้ทธิจะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซ่ึงผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดง สิทธิไดช้าํระตามท่ีกล่าวขา้งตน้หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีการใชสิ้ทธินั้น โดยบริษทัจะ

ออกหุ้นสามญัเป็นจาํนวนเต็มไม่เกินจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิคูณดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ  หากมีการ

ปรับราคาใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิแลว้  ทาํใหมี้เศษเหลืออยูจ่ากการคาํนวณดงักล่าว  บริษทัจะไม่นาํเศษ

ดงักล่าวมาคิดคาํนวณและจะชาํระเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 

วนั นบัจากใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังโดยไม่มีดอกเบ้ีย 

ในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิตามเกณฑก์ารปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้

สิทธิ ตามท่ีระบุในเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจาํนวนหุน้สามญัท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ท้ิง 

2.2.9. การคาํนวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ จะไม่มีการเปล่ียนแปลงซ่ึงทาํให้ราคาการใชสิ้ทธิ

ใหม่สูงข้ึน และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิลดลงเวน้แต่กรณีการรวมหุ้น และจะใชร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการ

เปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตาํแหน่ง) คูณกบัจาํนวนหุ้นสามญั (จาํนวนหุ้นสามญัคาํนวณไดจ้ากอตัราการใชสิ้ทธิ

ใหม่คูณกบัจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ เม่ือคาํนวณไดจ้าํนวนหุ้นออกมาเป็นเศษ

หุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้นั้นท้ิง) ส่วนในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิดงักล่าวมีผลทาํใหร้าคาการใชสิ้ทธิ

ใหม่มีราคาซ่ึงตํ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั ก็ให้ใชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัเป็น

ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ 

2.2.10 หากบริษทัไดรั้บหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ครบตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นแบบแจง้ความจาํนง

ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั หรือบริษทัตรวจสอบไดว้่าขอ้ความท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแจง้

ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญันั้นไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถว้นถูกตอ้ง

ตามขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งทาํการแกไ้ขเพ่ือใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขก่อนวนัท่ี

ใชสิ้ทธิ มิฉะนั้นแลว้บริษทัจะถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

และบริษทัจะจดัส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิ พร้อมคืนเงินให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้

สิทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ียไม่วา่กรณีใดๆ 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาํระเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น บริษทัสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการ

ประการใดประการหน่ึงต่อไปน้ีตามท่ีบริษทัเห็นสมควร 

(1) ถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิหรือ 

(2) ถือว่าจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนท่ีพึงจะไดรั้บตามจาํนวนเงินในการใช้

สิทธิซ่ึงบริษทัไดรั้บชาํระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั้น 
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    ในกรณีตามขอ้ (1) บริษทัจะคืนเงินท่ีไดรั้บไวแ้ละใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงบริษทัถือวา่ไม่มีการใช้

สิทธิดงักล่าวใหก้บั   

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนั โดยไม่มีการคาํนวณดอกเบ้ีย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งน้ีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวยงัมีผลใชไ้ดต่้อไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย หรือ  

  ในกรณีตามขอ้ (2) บริษทัจะส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิพร้อมเงินส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) ในกรณีท่ี

บริษทัถือวา่มีการใชสิ้ทธิเพยีงบางส่วน คืนใหก้บัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนั โดยจะไม่มีการคาํนวณ

ดอกเบ้ียไม่วา่ในกรณีใดๆ อยา่งไรกดี็ใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนท่ียงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวยงัมีผลใชต่้อไปจนถึง

วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

  2.2.11.  เม่ือผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้

ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั กล่าวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบสาํคญัแสดงสิทธิ แบบแจง้ความจาํนงในการใช้

สิทธิซ้ือหุน้สามญั และชาํระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไม่

สามารถเพิกถอนการใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทั 

  2.2.12.  เม่ือพน้กาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข

ของการใชสิ้ทธิท่ีกาํหนดไวอ้ย่างครบถว้น ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินั้นๆส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ

และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิไม่ไดอี้กเม่ือพน้กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

  2.2.13.  ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นจาํนวนหน่วยมากกวา่จาํนวน

หน่วยท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ บริษทัจะส่งใบสาํคญัท่ีมีจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือคืนใหแ้ก่ผู ้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธินั้นๆ  

 2.2.14.  บริษทัจะยืน่ขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ของบริษทั ต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจาํนวน

หุ้นสามญัท่ีออกใหม่สาํหรับการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังภายใน 14 วนั นบัจากวนัใชสิ้ทธิ และบริษทัไดรั้บชาํระค่า

หุน้ครบตามจาํนวนท่ีมีการใชสิ้ทธิแลว้ นอกจากน้ีบริษทัจะดาํเนินการจดทะเบียนผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีไดใ้ชสิ้ทธิ

นั้นเขา้เป็นผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ตามจาํนวนหุ้นสามญัท่ีคาํนวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิ

ในคร้ังนั้น 

2.2.15. ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ีสาํรองไวเ้พือ่รองรับการใชสิ้ทธิมีไม่เพียงพอ  บริษทัจะดาํเนินการชดใช้

ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้ อยา่งไรกต็ามบริษทัจะไม่ชดใช้

ค่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดเ้น่ืองจากการถูกจาํกดัสิทธิตามสดัส่วนการถือ

หุน้ท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั ถึงแมว้า่จะมีหุน้สามญัเพียงพอกต็าม 

 2.2.16. ให้คณะกรรมการบริษทั หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผูพ้ิจารณาขอ้กาํหนด เง่ือนไขอ่ืน และ
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รายละเอียดอ่ืนๆ หรือ เหตุให้ตอ้งออกหุ้นใหม่  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิทั้งดา้นราคาและอตัราการ

ใชสิ้ทธิ  ตามวิธีการคาํนวณท่ีเหมาะสม เม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนด ทั้งน้ีหากมีกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ตามกฎระเบียบต่อไป 

3. การจอง การจําหน่าย และการจัดสรร 

 3.1.  วธีิการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 การเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัในคร้ังน้ีไม่ผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย  

แต่เป็นการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั และไดรั้บจดัสรรในอตัราส่วน 8 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญั

แสดงสิทธิ ซ่ึงมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์  2561 โดยไม่คิดมูลค่า 

 3.2.  วธีิการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 บริษทัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น 

ณ วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561 ในอตัราส่วน 8 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

3.3.  วนัและวธีิการจองซ้ือ และการชําระเงินค่าจองซ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 บริษทัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น 

ณ  วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561  ในอตัราส่วน 8 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า 

3.4  วธีิการส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 บริษทัจะดาํเนินการใหศู้นยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ  และบริษทัจะ

ดาํเนินการส่งมอบ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีตามวิธีท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

3.5.  ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ และตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่กดิจากการใช้สิทธิ 

  ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรในคร้ังน้ี บริษทัจะยื่นขอเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี

ภายใตเ้ง่ือนไขการปฏิบติัตามประกาศ  และกฏเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  โดยจะดาํเนินการภายใน 45 วนั  หลงัจากไดท้าํ

การจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

  ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ 

  บริษทัจะดาํเนินการยื่นขออนุญาตนําหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 30 วนั 

นบัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  ทั้งน้ีเพื่อใหหุ้น้สามญัดงักล่าวสามารถทาํการซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบริษทั 
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4.  การชดใช้ค่าเสียหาย กรณบีริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพือ่รองรับการใช้สิทธิ 

  บริษทัจะชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามรายละเอียด ดงัน้ี 

4.1.  บริษทัจะชดใชค่้าเสียหายให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อเม่ือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดม้าแสดง

ความจาํนง ท่ีจะใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  และปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้ และบริษทัไม่

สามารถจดัใหมี้หุ้นสามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิไดอ้ยา่งครบถว้น โดยค่าเสียหาย

ท่ีบริษทัจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

 

 

 

 โดยท่ี 

  B คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีไม่สามารถจดัใหมี้ และ/หรือ เพิ่มข้ึนได ้ตามอตัราการใช ้

    สิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน ต่อ 1 หน่วย 

  MP คือ มูลค่าการซ้ือขายหุน้สามญัของบริษทัทั้งหมดหารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัของ 

    บริษทัท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

  EP คือ ราคาการใชสิ้ทธิหรือราคาการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเปล่ียนแปล 

    แลว้ 

 ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” เน่ืองจากหุน้สามญัไม่มีการซ้ือ

ขายในวนัใชสิ้ทธิบริษทัจะดาํเนินการกาํหนดราคายติุธรรมเพ่ือใชใ้นการคาํนวณแทน 

4.2.  การชดใช้ค่าเสียหายขา้งตน้  บริษทัจะชาํระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนั นับจากวนัใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง โดยไม่มีดอกเบ้ีย หากบริษทัไม่

สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้ดงักล่าวให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดภ้ายในกาํหนดเวลาดงักล่าว บริษทั

จะชาํระดอกเบ้ียให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี  โดยคาํนวณจากค่าเสียหายนับ

จากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลา 14 วนัดังกล่าวจนถึงวนัท่ีผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้ว 

อยา่งไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากไดมี้การส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหายดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ี

อยูท่ี่ระบุในแบบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือ หุน้สามญัโดยถูกตอ้งแลว้  ใหถื้อวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิไดรั้บคืนเงินค่าเสียหายแลว้โดยชอบ  และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียหรือ

ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

อน่ึง  ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชาติไทยท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญั  แต่ไม่สามารถ

จองซ้ือได้ เน่ืองจากอตัราส่วนการถือหุ้นของคนมิใช่สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจาํนวนร้อยละ 25 ของ

ค่าเสียหายต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B X [MP-EP] 
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จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัตามท่ีระบุไวใ้นขอ้จาํกดัการโอนหุ้นสามญั  ในกรณีเช่นน้ีบริษทั

จะไม่ชดใช ้ค่าสียหาย หรือ ดาํเนินการอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชาติไทย และผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษทัชดใชใ้ดๆ ทั้งส้ิน อย่างไรก็ดี

ใบสาํคญั แสดงสิทธิยงัมีผลใชต่้อไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย หาก ณ วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ี มิใช่สญัชาติไทยยงัไม่สามารถใชสิ้ทธิไดเ้น่ืองจากอตัราส่วนการถือหุน้ของคนท่ีมิใช่สัญชาติไทยใน

ขณะนั้นเกิน กวา่จาํนวนท่ีระบุไวใ้นขอ้จาํกดัการโอนหุน้สามญั  ใหถื้อว่าใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายลุง  

โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยดงักล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆต่อบริษทั และบริษทัจะ

ไม่ดาํเนินการชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

5.  เงื่อนไขการปรับสิทธิ 

 บริษทัจะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัตลอดอายขุองใบสาํคญั

แสดงสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทน

ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ใหน้อ้ยกวา่เดิม 

(1) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั  อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ

แบ่งแยกหุ้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนับตั้งแต่วนัท่ีไดมี้การ

เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั 

ก. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

ข. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ  ดงัน้ี 

 

 

 

 

  โดยท่ี 

   Price 1  คือ รายการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 1  = Price 0 x [Par 1] 
   [Par 0] 

Ratio 1  = Ratio0 x [Par 0] 
   [Par 1] 
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   Price 0  คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

   Ratio 1  คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

   Ratio 0  คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

   Par 1  คือ มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 

   Par 0  คือ มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

(2)  เม่ือบริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลใน

วงจาํกดั ในราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่คาํนวณไดต้ํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อ

หุ้นของหุ้นสามญัของบริษทั” การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบั

ทนัที  ตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ี

ตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ือง หมาย XR)  สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม  และ/หรือ  

วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 

และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

 

“ราคาสุทธิต่อหุ้นสามญัท่ีออกใหม่” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเสนอ

ขายหุน้สามญัหกัดว้ยค่าใชจ่้าย หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ทั้งหมด 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทั” หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายหุน้สามญัของบริษทัทั้งหมด

หารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยใ์นระหว่างระยะเวลา 

15 วนัทาํการ (วนัท่ีเปิดทาํการซ้ือขายของตลาดหลดัทรัพย)์ ติดต่อกนั ก่อนท่ีใชใ้นการคาํนวณ 

 

“วนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองหุน้สามญัท่ีออก

ใหม่ (วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XR) สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ วนั

แรกของการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ประชาชนทัว่ไป และ/

หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

  

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา  “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” เน่ืองจากหุน้สามญัไม่มีการซ้ือ

ขายในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัจะดาํเนินการกาํหนดราคายติุธรรมเพ่ือใชใ้นการคาํนวณแทน 
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อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีตอ้งจอง

ซ้ือดว้ยกนัให้ใชร้าคาเสนอขายทุกราคามาคาํนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่ใน

กรณีท่ีการเสนอขายดงักล่าวไม่อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ใหน้าํเฉพาะราคาเสนอขายท่ี

ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” มาคาํนวณการเปล่ียนแปลงเท่านั้น 

 

ก. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

 

 

 

ข. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

 

 

 

 

    โดยท่ี 

   Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

   Price 0  คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

   Ratio 1  คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

   Ratio 0  คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

   MP  คือ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” 

   A  คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเตม็มูลคาแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุด 

 ทะเบียนผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ กรณี

เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของ

การเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ 

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

Ratio 1  = Ratio 0 x [MP (A + B)] 
   [(AxMP) + BY] 
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ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

แลว้แต่กรณี 

   B  คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ทั้งการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/ 

      หรือ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคล 

      ในวงจาํกดั 

   BY  คือ จาํนวนเงินท่ีไดรั้บหกัดว้ยค่าใชจ่้าย (ถา้มี) จากหุน้สามญัท่ีออกใหม่  

      ทั้งการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่ 

      ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

(3) เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือ 

บุคคลในวงจาํกดัโดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการใช้สิทธิแปลงสภาพ  หรือ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั  หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั (เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือ ใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั) โดยท่ีราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงักล่าวตํ่า

กว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทั” การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ

และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทันทีตั้ งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิการจองซ้ือ

หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆขา้งตน้ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิ

ในการซ้ือหุน้สามญั (วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XW) สาํหรับกรณีท่ีเป็นการขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/

หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้น

สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั กรณีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณี

ท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัแลว้แต่กรณี 

“ราคาสุทธิต่อหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินท่ีบริษทัจะไดรั้บจาก

การขายหลกัทรัพยท่ี์ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้น

สามญั หกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการออกหลกัทรัพยน์ั้น รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการแปลงสภาพ 

หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญันั้น หารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัทั้งส้ินท่ีตอ้งออก

ใหม่เพื่อรองรับการใชสิ้ทธินั้น 

 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” ใหใ้ชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ (2) 

ขา้งตน้ 
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“วนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพย์

ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั 

สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์

ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั 

สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคล

ในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

 

ก. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

 

 

 

 

ข. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

 

 

   

 

  โดยท่ี 

   Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

   Price 0  คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

   Ratio 1  คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

   Ratio 0  คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

   MP  คือ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” 

   A  คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเตม็มูลคาแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมุด 

ทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีใหสิ้ทธิ

ท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้

สามญั กรณีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของ

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

Ratio 1  = Ratio 0 x [MP (A + B)] 
   [(A xMP) + BY] 
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การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือ

เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุน้สามญั กรณีเสนอขาย

ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

   B  คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพื่อนรองรับการใชสิ้ทธิของหลกัทรัพย ์

      ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือให ้

      สิทธิในการซ้ือหุน้สามญัตามท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุม้เดิม และ/หรือ  

      เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน 

      วงจาํกดั 

   BY  คือ จาํนวนเงินท่ีไดรั้บหกัดว้ยค่าใชจ่้าย (ถา้มี) จากการออกหลกัทรัพย ์

 ใดๆ ท่ีให ้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือให้

สิทธิในการซ้ือหุน้สามญั สาํหรับการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่

บุคคลในวงจาํกดั รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

หรือเปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 

(4)  เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ซ่ึงการเปล่ียนแปลง

ราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรับ

หุน้ปันผล (วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XD) 

ก. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

 

 

 

ข. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

 

 

 

  โดยท่ี 

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

Ratio 1  = Ratio 0 x [A + B] 
   A  
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   Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

   Price 0  คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

   Ratio 1  คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

   Ratio 0  คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

   A  คือ จาํนวนหุน้สามญั ท่ีไดเ้รียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุด 

      ทะเบียนผูถื้อหุน้สามญัเพื่อสิทธิในการรับหุน้ปันผล  

   B  คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 

 

(5)  เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ

บริษทั หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินสาํรองตามกฏหมาย  สาํหรับการดาํเนินงานในรอบ

ระยะเวลาบญัชีใดๆ  ในระหวา่งอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยเร่ิมตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีของปี 

2561 ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผู ้

ซ้ือหุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล  (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XD) 

 อตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กับผูถื้อหุ้นคาํนวณโดยนําเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผลการ

ดาํเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีหารดว้ยกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทัหลงัหักภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลและเงินสาํรองตามกฏหมายของผลการดาํเนินงานของรอบระยะบญัชีปีเดียวกนั โดยท่ี

เงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงดงักล่าว  ใหร้วมถึงเงินปันผลท่ีจ่ายระหวา่งกาลในแต่ละรอบบญัชีดงักล่าวดว้ย 

วนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาด

หลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XD) 

ก. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ  ดงัน้ี 

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

ข. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ  ดงัน้ี 
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Ratio 1            =            Ratio 0 x [MP] 
                                     [MP] - ( D-R )] 

 

โดยท่ี 

Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0  คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1  คือ อตัรการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0  คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP  คือ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” 

D  คือ เงินปันผลต่อหุน้ของหุน้ท่ีจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ 

R  คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายหากนาํกาํไรสุทธิตามการเงินเฉพาะของบริษทั 
หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินสาํรองตามกฎหมาย ในอตัราร้อย
ละ 80 หารดว้ยจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” ใหใ้ชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ (2) 

(6) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อนัทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได ้โดยท่ี

เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ไดก้าํหนดอยูใ่นขอ้ (1)–(5) บริษทัจะพิจารณาเพื่อกาํหนดการเปล่ียนแปลงราคา

การใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิใหม่ (หรือปรับจาํนวนหน่วยใบสาํคญั แสดงสิทธิแทนอตรัาการ

ใชสิ้ทธิ) อยา่งเป็นธรรม โดยไม่ทาํให้สิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม ทั้งน้ีให้ถือว่า

ผลการพิจารณานั้ นเป็นท่ีสุด โดยบริษัทจะแจ้งตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบโดยเร็วรวมทั้ งแจ้งให้

สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15วนั นับจากวนัท่ีมีเหตุให้ตอ้งดาํเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิ

หรือผลการพิจารณาเป็นท่ีสุด พร้อมทั้งปิดประกาศขอ้กาํหนดสิทธิท่ีได้รับการแก้ไข ณ ท่ีทาํการ

สาํนกังานใหญ่ของบริษทั 

 

(7) การคาํนวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (1) ถึงขอ้ (6) เป็นอิสระต่อ

กนัสาํหรับในกรณีท่ีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนพร้อมกนั ใหค้าํนวณการเปล่ียนแปลงเรียงลาํดบัดงัน้ี คือ



22 
 

ขอ้ (1) -> (5) -> (4) -> (2) -> (3) -> (6) โดยในแต่ละลาํดบัครั้งท่ีคาํนวณการเปล่ียนแปลงใหค้งสภาพ

ของราคาการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ตาํแหน่งและอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 5 ตาํแหน่ง 

 

บริษทัจะดาํเนินการแจง้ผลการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (1) ถึงขอ้ 

(6) โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคาํนวณและเหตุผลท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิทราบผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(SETPortal) ทนัทีหรือภายใน 9.00 น. 

ของวนัท่ีอตัราและราคาใชสิ้ทธิมีผลบงัคบัใช ้และแจง้ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ี

ท่ีมีผลบงัคบัใชต่้อการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ 

(8) บริษทัจะไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิเวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการ

ปรับสิทธิรวมทั้งจะไม่ขยายอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

(9) บริษทัอาจทาํการปรับราคาการใชสิ้ทธิควบคู่กบัการออกใบสําคญั แสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับ

อตัราการใชสิทธิกไ็ดท้ั้งน้ีหากบริษทัตอ้งออกหุน้ รองรับเพิ่มเติม บริษทัตอ้งยืน่มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ี

อนุมติัใหอ้อกหุน้รองรับการปรับสิทธินั้นอยา่งเพียงพอต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.ก่อนการปรับสิทธิจึงจะถือ

วา่บริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรับ 

(10)  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจนเป็นผลทาํให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่มีราคาตํ่ากว่า มูล

ค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั ก็ให้ใชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัเป็นราคาการใช้

สิทธิใหม่ 

6. สถานภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่างวนัทีผู้่ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแจ้งความจํานงในการใช้

สิทธิ 

สถานภาพของใบสาํคญั แสดงสิทธิท่ีอยูร่ะหว่างวนัท่ีผูถื้อใบสาํคญั แสดงสิทธิไดแ้จง้ความจาํนงในการ

ใชสิ้ทธิ และวนัก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชย ์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้ อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบสาํคญั แสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้สดงความจาํนงใชสิ้ทธิ 

และสถานภาพจะส้ินสุดลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชย ์ ไดรั้บจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใช้

สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้แลว้ 

ในกรณีท่ีบริษทัมีการปรับราคาใชสิ้ทธิและ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ไดน้าํหุน้สามญัท่ี

เกิดข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีได้

ทาํการใชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บการปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัจะดาํเนินการออกหุน้สามญัใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุด ตามจาํนวนท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บหากราคาและอตัราการใช้
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สิทธิท่ีไดป้รับใหม่นั้น มีผลบงัคบัใชโ้ดยหุน้สามญัส่วนเพิ่มอาจไดรั้บชา้กว่าหุน้สามญัท่ีไดรั้บก่อนหนา้น้ีแลว้ แต่

ไม่เกิน 45 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ 

7. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ทีเ่กดิจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุ้นสามญัท่ีออกตามการใช้สิทธิของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งน้ีจะมีสิทธิและ

สภาพเหมือนหุ้น สามญัเดิมของบริษทัท่ีออกไปก่อนหนา้น้ีแลว้ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์

อ่ืนใดท่ีบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุน้สามญัของบริษทั ไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั และกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้ 

หากบริษทัไดป้ระกาศวนักาํหนดใหสิ้ทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นก่อนวนัท่ีบริษทัได้

จดแจง้ช่ือของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายในครั้งน้ีเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ี

กระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนนั้น 

ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีการปรับสิทธิและบริษทัตอ้งออกหุ้นสามญัรองรับเพิ่มเติม บริษทัจะดาํเนินการยื่นมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัใหอ้อกหุน้สามญัรองรับเพิ่มเติมต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.โดยเร็ว 

8. รายละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นออกใหม่เพือ่รองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ลกัษณะสาํคญัของหุน้ 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบสาํคญั :  103,028,450 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบสาํคญั 

  แสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ 

  บริษทัในคร้ังน้ี 

มูลค่าท่ีตราไว ้     :  หุน้ละ 0.25 บาท  

ราคาการใชสิ้ทธิ             :  0.50 บาทต่อหุน้ เวน้แต่จะมีการปรับราคาใชสิ้ทธิซ่ึง 

เป็นไปตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

เน่ืองจากหุน้สามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ดงันั้น หุน้สามญั

ท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจะสามารถเขา้ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ 

ไอ ไดภ้ายหลงัจากท่ีบริษทัดาํเนินการจดทะเบียนหุน้สามญัใหม่ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ แลว้ โดย

บริษทัจะดาํเนินการยืน่ขออนุญาตนาํหุน้สามญัท่ีออกใหม่จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้

จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ โดยเร็วแต่ไม่เกิน 30 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิ

แต่ละครั้ง ทั้งน้ีเพื่อใหหุ้น้สามญัดงักล่าวสามารถทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ไดเ้ช่นเดียวกบัหุ้น
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สามญัเดิมของบริษทั และในกรณีท่ีบริษทัมีหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

ออกในครั้งน้ีเหลือจากการใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ย บริษทัจะนาํ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ เพื่อพิจารณาต่อไปตามลาํดบั 

 

9. การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ 

 ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามใบสําคญัแสดงสิทธิผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัสามารถเลือกใหบ้ริษทั ดาํเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นประสงคจ์ะขอรับใบหุน้สามญั โดยให้

ออกใบหุน้ในนามของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะส่งมอบใบหุน้ ตามจาํนวนท่ีใชสิ้ทธิแก่

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นสมุดทะเบียนใบสําคญั แสดงสิทธิ

ภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครั้ง ในกรณีน้ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิ

ซ้ือหุ้นสามญั จะไม่สามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิในตลาดหลกัทรัพยไ์ดจ้นกว่าจะไดรั้บใบหุ้น ซ่ึง

อาจจะไดรั้บภายหลงัจากท่ีหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกทัรัพย ์

(2) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้นสามญัแต่

ประสงคจ์ะใชบ้ริการของ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงค ์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัท่ีเกิด

จากการใชสิ้ทธิไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู ่ในกรณี

น้ีศูนยรั์บฝากหลกทัรัพยจ์ะดาํเนินการนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้บั "บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์

(ประเทศไทย)จาํกัด เพื่อผูฝ้าก" และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจาํนวนหุ้นสามัญท่ีบริษัท

หลกัทรัพยน์ั้น ฝากหุน้สามญัอยูใ่นขณะเดียวกนับริษทั หลกัทรัพยน์ั้น ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุน้สามญัท่ีผู ้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้ ฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือท่ีไดรั้บการจดัสรร

ภายใน 7 วนั ทาํการ นบัจากวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีน้ี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บ

การจดัสรรหุน้สามญัจะสามารถขายหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิในตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์

อนุญาตใหหุ้น้สามญั ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิทาํการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั เลือกให้บริษทัดาํเนินการตามขอ้ (2) ช่ือของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร

หุน้จะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝากหุ้น สามญัไวใ้น

บญัชีหลกัทรัพยด์งักล่าว มิฉะนั้นแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้ ตามขอ้ (1) แทน 
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(3) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์

จะใชบ้ริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝากหุ้นสามญัไวใ้นบญัชีของ

บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 ในกรณีน้ีบริษทัจะดาํเนินการนาํหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไว้

กบัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุ้นสามญั ตามจาํนวนท่ีผูถื้อ

ใบสําคญัแสดงสิทธิไดรั้บการจดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝาก

ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้ภายใน 7วนั ทาํการ นบัจากวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่

ละครั้ง เม่ือผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรหุน้ตอ้งการขายหุน้ ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรหุน้ตอ้งถอนหุน้ออกจากบญัชีผูอ้อกหลกั 

ทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 ดงักล่าว โดยตอังติดต่อผ่านบริษทัหลกทัรัพยท์ัว่ไป ซ่ึงอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ

ดาํเนินการตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละ/หรือ บริษทัหลกัทรัพยน์ั้น ๆกาํหนด ดงันั้นในกรณีน้ีผูท่ี้ไดรั้บการ

จดัสรรหุน้จะสามารถขายหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตใหหุ้น้ของ

บริษทัทาํการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์และผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นไดด้าํเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชีผู ้

ออกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี600ดงักล่าวแลว้ 

10.  ข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนใดๆ เวน้แต่ขอ้จาํกดัการโอนอนัสืบเน่ืองมาจากขอ้บงัคบัของ

บริษทัวา่ดว้ยเร่ืองอตัราส่วนการถือหุน้ของบุคคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) บริษทัจะไม่ออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย ท่ีจะทาํ

ใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของคนท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยมากกวา่ร้อยละ 25 ตามท่ีระบุในขอ้บงัคบั ขอ้ 19. 

2) หากขอ้จาํกดัการโอนดงักล่าวขา้งตน้ มีผลทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย ซ่ึงไดใ้ชสิ้ทธิตามวิธีการท่ีกล่าวมาโดยครบถว้นไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามจาํนวน

ท่ีระบุในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน บริษทัจะอนุญาตใหด้าํเนินการใช้

สิทธิเพียงส่วนท่ีไม่ขดัต่อขอ้จาํกดัขา้งตน้ โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถเลือกใหบ้ริษทัดาํเนินการอยา่งใด

อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) ให้บริษทัคืนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ และเงินท่ีเหลือตาม

ราคาการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีม่สามารถใชสิ้ทธิได ้โดยไม่มี

ดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใชส้ัญชาติไทยดงักล่าวทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ 

(ข) ให้บริษทัเป็นผูถื้อใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ และเงินตามจาํนวนการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญั



26 
 

แสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยไดย้ื่นความจาํนงการใชสิ้ทธิในส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเอาไวต้ามลาํดบัก่อนหลงั 

เพื่อดาํเนินการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ียงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิทั้งจาํนวนหรือบางส่วน เม่ือการเขา้

หุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่ขดัต่อขอ้จาํกดัเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้น

ของคนท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย 

ทั้งน้ี ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยจะตอ้งแสดงความจาํนงท่ีจะให้บริษทั

ดาํเนินการตามขอ้ (ก) หรือ (ข) ขา้งตน้ โดยระบุในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั ณ วนัแจง้ความจาํ

นงใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

บริษทัจะอนุญาตให้มีการดาํเนินการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ียงัไม่ไดรั้บ

การใชสิ้ทธิบางส่วน หรือทั้งหมดในวนัใชสิ้ทธิวนัแรกท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยท่ีไม่ขดัต่อขอ้จาํกดั อย่างไรก็ดี

หากมีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีรอการใชสิ้ทธิ ณ วนัใชสิ้ทธิดงักล่าวมากกวา่จาํนวนหุน้สามญัท่ีอนุญาตใหซ้ื้อ

โดยไม่ขดัต่อขอ้จาํกดัการโอนหุ้นเร่ืองสัดส่วนการถือครองหุ้นของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย

ตามลาํดบัการแจง้ความจาํนงใชสิ้ทธิท่ีครบถว้นสมบูรณ์ตามท่ีกาํหนดในการใชสิ้ทธิคร้ังน้ี หาก ณ วนัใชสิ้ทธิคร้ัง

สุดทา้ย ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่สามารถใชสิ้ทธิไดเ้น่ืองจากขอ้จาํกดัเร่ืองสดัส่วนการถือครองหุน้ของ

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายุลง โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่

สญัชาติไทยดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆต่อบริษทั และบริษทัจะไม่ชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

3) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยจะไม่ไดรั้บการชดเชยไม่วา่ในรูปแบบใดจากบริษทั 

ในกรณีท่ีไม่สามารถดาํเนินการใชสิ้ทธิได ้โดยมีสาเหตุมาจากขอ้จาํกดัเร่ืองสดัส่วนการถือครองหุน้ของผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย 

11.  ทีม่าของการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ทีเ่สนอขาย 

ไม่มีการกาํหนดราคาของใบสาํคญัแสดงสิทธิเน่ืองจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นการออก

โดยไม่คิดมูลค่า 

12. การประชุมผ้ถืูอใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 ในกรณีท่ีมีเหตุให้เกิดผลกระทบต่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งในส่วนของราคาการใชสิ้ทธิและอตัรา

การใชสิ้ทธิ ท่ีทาํให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์นอกเหนือจากท่ีกาํหนดไว ้การเรียกและ/หรือการ

ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใหเ้ป็นไปตามวิธีการดงัต่อไปน้ี 

1. ในการเรียกประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุม โดยผูถื้อใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน หรือบริษทัเป็นผูด้าํเนินการเรียกประชุม ให้บริษทัจดัทาํ
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หนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ีวนั เวลา ผูท่ี้ขอใหเ้รียกประชุม และเร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม และจดัส่งใหผู้ ้

ถือใบสาํคญั แสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บาง ส่วนแต่ละราย ตามรายช่ือ และท่ีอยู ่ท่ีปรากฏวนั 

เวลา ผูท่ี้ขอให้เรียกประชุม และเร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม และจดัส่งใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ช้

สิทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนแต่ละราย ตามรายช่ือ และท่ีอยู ่ท่ีปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิและแจง้ผา่นทางส่ือของตลาดหลกัทรัพย ์(SETPortal) เพื่อกาํหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 

วนัก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง 

2. ในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไป

แลว้บางส่วนซ่ึงมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออก

เสียงแทนตนกไ็ด ้โดยผูถื้อใบสาํคญั แสดงสิทธิดงักล่าวจะตอ้งจดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีบริษทักาํหนด 

และใหย้ืน่หนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานท่ีประชุม หรือผูท่ี้ประธานท่ีประชุมมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุม ผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงั

ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนของบริษทัในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิคนใดท่ีมี

ส่วนไดเ้สียในขอ้พิจารณาอนัใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจารณา และลงมติห้ามมิให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิคนนั้นออก

เสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณาขอ้นั้น ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีส่วนไดสี้ยตามขอ้น้ี หมายถึง ผูถื้อใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบสาํคญั

ท่ีถืออยู่โดยใบสําคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีเสียง ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นอกจากสิทธิท่ีตนมีในฐานะเป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือผูรั้บมอบฉนัทะ 

4. ในการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจดัข้ึนโดยบริษทั ให้ประธานกรรมการบริษทั หรือ

บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดัการประชุม ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีประธานกรรมการ

บริษทัมอบหมายโดยทั้งสองกรณีประธานท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขาด 

5. องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 25 ราย 

ซ่ึงถือใบสาํคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยทั้งหมดของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิและ/หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ให้

ถือวา่การประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธินั้น เป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการ

บริษทัใหน้ดัประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกินกว่า 14 วนั นบัจากวนักาํหนดประชุมผูถื้อ
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิในครั้งแรก และใหบ้ริษทัดาํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ทุกราย และตลาดหลกัทรัพย ์ตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบุไวข้า้งตน้ ในการประชุมครั้งหลงัน้ีไม่บงัคบัว่า

จะตอ้งครบองคป์ระชุม กล่าวคือ มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดถือว่า เป็นองคป์ระชุม ทั้งน้ีสาํหรับ

ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ 

6. ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมครั้งใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ 45 นาทียงัมีผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิเขา้ร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมใหถื้อวา่การประชุมเป็นอนัระงบัไป 

7. มติท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิและ/หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน ณ ขณะนั้น ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

8. มติใดๆซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้ น ให้ถือว่ามีผลผูกพนัผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกรายไม่วา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธินั้นจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่กต็าม 

9. ภายหลงัจากบริษทัได้ดาํเนินการจดัประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิบริษทัจะแจง้มติของท่ี

ประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด

หลกัทรัพย ์(SETPortal) ทนัที หรือภายใน 9.00 น. ของวนัทาํการถดัไป 

10. บริษทัจะดาํเนินการจัดทาํและบนัทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบนัทึกดังกล่าวไวท่ี้

สาํนกังานใหญ่ของบริษทัรายงานประชุมท่ีไดล้งลายมือช่ือโดยประธานท่ีประชุมใหถื้อเป็นหลกัฐานอนัสมบูรณ์

ของกิจการทั้ งหลายท่ีได้ประชุมกันนั้ น และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และ

สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

11. ในการประชุม ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิบริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากบริษทั และท่ีปรึกษา

กฎหมายของบริษทั มีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คาํอธิบาย

ในท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้

12.      บริษทัจะเป็นผูช้าํระค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด 

13. บริษทัจะแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธินบัตั้งแต่วนัท่ี

ประชุมเพื่อลงมติและบริษทัจะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สํานกังาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรัพยท์ราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้น 

13. การแก้ไขเพิม่เติมข้อกาํหนดสิทธิ 

 13.1 การแกไ้ขส่วนท่ีมิใช่สาระสาํคญัหรือท่ีตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
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การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิ ในเร่ืองท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สาระสําคญัของผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ เช่น แกไ้ขขั้นตอนการใชสิ้ทธิ หรือเร่ืองท่ีเห็นไดว้่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิโดยชดัแจง้ หรือในส่วนซ่ึงไม่ทาํใหสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือเพื่อใหเ้ป็นไป

ตามบทบญัญติัหรือหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมาย

อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือคาํสั่งท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือขอ้บงัคบัของ 

สาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้บริษทักระทาํโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิภายหลงัจากท่ีไดแ้จง้ให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ไดท้ราบแลว้ ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิ

จะตอ้งไม่เป็นการขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือการเปล่ียนแปลงราคา หรืออตัราการใชสิ้ทธิ  

13.2 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระสาํคญั 

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธินอกจากกรณีขอ้ 13.1 ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทั

และมติท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้แต่กรณี และไดแ้จง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต.ทราบแลว้ 

13.3 การแจง้ขอ้กาํหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลง 

ผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิ จะแจง้ให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ขอ้มูล

ของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยทนัที ณ วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิ และจะจดัส่งขอ้กาํหนดสิทธิท่ี

แกไ้ขเพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ เม่ือไดรั้บการร้องขอภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีมีการร้องขอ 

โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความประสงคท่ี์จะขอรับขอ้กาํหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมต่อผูอ้อก

ใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีอยู่ท่ีปรากฎอยู่ในหัวขอ้ 2.2.4 นอกจากนั้น บริษทัจะจดัส่งขอ้กาํหนดสิทธิท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ และ สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิ 

13.4 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย 

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ตอ้งไม่ขดัหรือขดัแยง้กบักฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมตลอดทั้งขอ้กาํหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุน ท่ี ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งท่ีจะเพิ่มเติมภายหลงัจากท่ี

บริษทัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

14.  ผลบังคบัของข้อกาํหนดสิทธิและกฎหมายทีใ่ช้บงัคบั 

 ขอ้กาํหนดสิทธิฉบบัน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ย 

โดยขอ้กาํหนดสิทธิน้ีจะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย การตีความและผลของขอ้กาํหนดสิทธิฉบบัน้ีให้
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