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ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ 

ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิและผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิสาํหรับ 

ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เดอะ สตีล จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (“THE-W2”) 

 

ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เดอะ สตีล จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (“THE-W2”) ออกโดย บริษัท เดอะ 
สตีล จํากดั (มหาชน) (“ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการ”) ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 17 
กมุภาพนัธ์ 2560 และท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิ
ตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยบริษัทและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธินีท้กุประการ และ
ให้ถือวา่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดตา่งๆ ในข้อกําหนดสทิธิเป็นอยา่งดีแล้ว  

ทัง้นี ้บริษัทจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสทิธิไว้ ณ สํานกังานใหญ่ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสทิธิได้ในวนัและเวลาทําการของบริษัท  

1. คาํจาํกัดความ 
คําและข้อความตา่งๆท่ีใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธิใหมค่วามหมายดงัตอ่ไปนี ้

“ข้อกําหนดสทิธิ” หมายถงึ ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของบริษัท เดอะ สตีล จํากดั (มหาชน) และผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เดอะ สตีล จํากดั (มหาชน) ครัง้
ท่ี 2 (THE-W2)(รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม(ถ้ามี))  

“ใบสําคญัแสดงสทิธิ” หมายถงึ ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เดอะ สตีล จํากดั (มหาชน) ครัง้
ท่ี 2 (THE-W2)ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

“ใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ” หมายถงึ ใบท่ีออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือใช้แทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เดอะ สตีล จํากดั (มหาชน) ครัง้
ท่ี 2 (THE-W2) 

“บริษัท” หมายถงึ บริษัทเดอะ สตีลจํากดั (มหาชน) 

“ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ” หมายถงึ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เดอะ สตีล จํากดั (มหาชน) 
และให้รวมถงึผู้ ถือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ 

“นายทะเบียนของใบสําคัญ
แสดงสทิธิ” 

หมายถงึ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้โดยชอบ
ให้ทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสทิธิแทน  

“สมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสทิธิ” 

หมายถงึ สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเก็บรักษาโดยนายทะเบียน
ของใบสําคญัแสดงสทิธิ 
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“วนัทําการ” หมายถงึ วนัท่ีธนาคารพาณิชย์เปิดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วนัเสาร์
หรือวนัอาทิตย์หรือวนัอ่ืนใดท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวนัหยุด
ของธนาคารพาณิชย์ 

“วัน ท่ีออกใบสําคัญแสดง
สทิธิ” 

หมายถงึ วนัท่ี 20 เมษายน 2560 

“วนักําหนดการใช้สทิธิ” หมายถงึ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ในวนัทําการ
สดุท้ายของทกุ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีออก ซึ่งตรงกบัวนัทําการสดุท้ายของเดือน
เมษายน และตลุาคมของแต่ละปี และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในกรณีท่ีวนั
กําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกับวนัหยุดทําการของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยให้เล่ือนวนักําหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัทําการสดุท้าย
ก่อนหน้าวนัใช้สทิธิ 

“ระยะเวลาการแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิ” 

หมายถงึ ระยะเวลาท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ
ของบริษัทสามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง สิทธิได้ตามท่ี
ระบไุว้ในข้อ 3.2 

“ประกาศ ทจ.34/2551” หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.34/2551เร่ือง การขออนญุาต และ
การอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ
ใบสําคญัแสดงสทิธิ ลงวนัท่ี15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551(รวมถงึมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์” หมายถงึ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั  

“สํานกังาน ก.ล.ต.” หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“ตลาดหลกัทรัพย์” หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 

2. รายละเอียดของใบสาํคัญแสดงสทิธิ  

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 2,200,020,320 หน่วย โดยจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 2 หน่วย รวมจํานวนไม่
เกิน 2,200,020,320หน่วย โดยกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัท เดอะ สตีล จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (THE-W2) ในวนัท่ี 10 เมษายน 2560 (Record Date) และรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 11 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเสนอขายดงัตอ่ไปนี ้ 
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ประเภทของใบสําคญัแสดงสทิธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ของบริษัท เดอะ สตีล จํากดั(มหาชน)(“บริษัท”)
ครัง้ท่ี2 (“ใบสําคญัแสดงสทิธิ” หรือ “THE-W2”) 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออก : 2,200,020,320 หน่วย (สองพนัสองร้อยล้านสองหม่ืนสามร้อยย่ีสบิหน่วย) 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : จดัสรรให้โดยไมคิ่ดมลูคา่ 

อตัราการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 4 หน่วย สามารถซือ้หุ้นสามญัใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับ
อตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ราคาการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  3.50 บาทตอ่หุ้น 

วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 20 เมษายน 2560 

วนัหมดอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 17 เมษายน 2563 (เน่ืองจากวนัท่ี 19 เมษายน 2563 ตรงกบัวนัอาทิตย์) 

อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ตัง้แต่วนัท่ี 20 เมษายน 2560 – 
17 เมษายน 2563 ทัง้นี ้บริษัทจะไมข่ยายอายใุบสําคญัแสดงสทิธิ 

จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับ
ใบสําคญัแสดงสทิธิ 

: 555,005,080 หุ้น (ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าพนัแปดสิบหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
(คิดเป็นร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด) 

วิธีการจดัสรร : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น 1 หุ้นเดิมตอ่ใบสําคญัแสดงสทิธิ 2 หน่วย 

วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ
ได้รับใบสําคญัแสดงสทิธิ 

: กําหนดให้วนัท่ี 10 เมษายน 2560 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการ
จดัสรรใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัท่ีโอนสิทธิได้ (Record Date) และให้รวบรวม
รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ใน
วนัท่ี 11 เมษายน 2560 

ระยะเวลาและกําหนดการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ในวนัทําการสดุท้าย
ของทกุ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึง่ตรงกบัวนัทําการ
สดุท้ายของเดือนเมษายน และตลุาคมของแต่ละปี โดยกําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ 
วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 และวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ี 17 เมษายน 2563ในกรณีท่ี
วันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยให้เล่ือนวนักําหนดใช้สิทธิเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนัใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน
การใช้สทิธิ 

: ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้น
ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึ่งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถ
แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิภายใน 15 วนัก่อนกําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
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ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้ นสามัญท่ีเกิดจาก
การใช้สทิธิแปลงสภาพ 

: บริษัทจะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้นเน่ืองจากการออกและเสนอใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม 

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

สตูรการคํานวณการลดลงของสดัสว่นผู้ ถือหุ้น=1 – [Qo / (Qo+Qw)] 

โดยท่ี Qo =  จํานวนหุ้นสามญัท่ีมีอยูเ่ดิมก่อนการออก THE-W2 
จํานวน 1,100.01 ล้านหุ้น 

 Qw =  จํานวนหุ้ นสามัญใหม่ท่ีเพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิ 
THE-W2 ทัง้จํานวน จํานวน 550.01 ล้านหุ้น 

ดงันัน้   Control Dilution =1 – [1,100.01 / (1,100.01+550.01)] 

   =33.33% 

ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทมีการใช้สิทธิทัง้จํานวนผู้ ถือหุ้ นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ
สดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) เน่ืองจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น อยา่งไรก็ตาม หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคญั
แสดงสิทธิโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิม
ประมาณร้อยละ 33.33 

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

สตูรการคํานวณการลดลงของราคา =[(Po - Pn) x Qw] / [(Qo+ Qw) x Po] 

โดยท่ี Po =  ราคาปิดตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 7 วนัทําการก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 
2560 (คือวนัท่ี 7–16 กมุภาพนัธ์ 2560) ซึง่เท่ากบัหุ้นละ 
5.09บาท (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 

 Pn =  ราคาใช้สทิธิของ THE-W2 ซึง่เทา่กบัหุ้นละ 3.50บาท 

ดงันัน้ Price Dilution =[([5.09-3.50) x 550.01] / [(1,100.01+550.01) x 5.09] 

   =10.39% 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นีท้ัง้จํานวนแล้ว จะมีผลกระทบด้านการลดลงของ
ราคา (Price Dilution) เทา่กบัร้อยละ10.39 
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เหตใุนการต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติม
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงการใช้
สทิธิ 

: เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ
ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 5 ซึ่งเป็นเหตกุารณ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข)ตามประกาศ ทจ. 
34/2551 

3. การใช้สทิธิและเงื่อนไขการใช้สทิธิ  

3.1 วนักําหนดการใช้สทิธิ  

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิได้ในวนัทําการสดุท้ายของทกุ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีออก
และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึง่ตรงกบัวนัทําการสดุท้ายของเดือนเมษายน และตลุาคมของแต่ละปี โดยกําหนดการใช้สิทธิ
ครัง้แรก คือ วนัท่ี31 ตลุาคม 2560 และวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ี 17 เมษายน 2563 (เน่ืองจากวนัท่ี 19 เมษายน 2563 ตรง
กบัวนัอาทิตย์) ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ตรงกบัวนัหยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เล่ือนวนั
กําหนดใช้สทิธิเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้และบริษัทจะไมข่ยายอายใุบสําคญัแสดงสทิธิ 

3.2 การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ  

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง15.30 น. ในวันทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันครบ
กําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า“ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ซึง่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิภายใน 15 วนัก่อนกําหนดการใช้
สิทธิครัง้สดุท้าย (ต่อไปนีเ้รียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย”) ซึ่งวนักําหนดใช้สิทธิครัง้ สดุท้ายจะ
ตรงกบัวนัท่ีใบสําคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบ 3 ปีซึง่ตรงกบัวนัท่ี 17 เมษายน 2563 

บริษัทจะไม่มีการปิดสมดุพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะมีการปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนใบสําคญัแสดงสทิธิ 21 วนัก่อนวนัครบกําหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และจะทําการแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือ
ขอพกัการซือ้ขายใบสําคญัแสดงสิทธิ (หรือการขึน้เคร่ืองหมาย SP) ล่วงหน้า 2 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
ใบสําคญัแสดงสทิธิจนกระทัง่ถึงวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิวนัแรกตรงกบั
วนัหยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้เล่ือนวนัปิดสมดุทะเบียนวนัแรกดงักลา่วเป็นวนัทําการก่อนหน้า 

ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งข่าวเก่ียวกบัวนักําหนดการใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิระยะเวลาแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย อตัราการใช้สิทธิ ราคาท่ีจะซือ้หุ้นสามญั พร้อมสถานท่ีท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ และรายละเอียดเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETPORTAL) ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบอย่าง
น้อย 5 วนัทําการก่อนระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ สําหรับการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายบริษัทจะส่งจดหมาย
ลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนสทิธิ  

3.3 นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิ  
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์: 0-2009-9000  โทรสาร: 0-2009-9991 
Website: http://www.set.or.th/tsd  
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นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึง่ในสมดุทะเบียน
จะต้องประกอบด้วย ช่ือและนามสกลุ สญัชาติ และท่ีอยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะกําหนดในกรณีท่ีข้อมลูไม่ตรงกนัจะถือว่าข้อมลูท่ีปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง ดงันัน้ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีในการแจ้งข้อเปล่ียนแปลงข้อมลู หรือแก้ไขข้อผิดพลาดใน
การลงบนัทกึสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิตอ่นายทะเบียนโดยตรง  

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิทราบผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และแจ้งสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั 

3.4 สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ  

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถติดต่อเพ่ือใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ ตามระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการ
ใช้สทิธิท่ีระบไุว้ในข้อ 3.2 ณ สถานท่ีตามท่ีอยูด่งัตอ่ไปนี ้

บริษัท เดอะ สตีล จํากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 1401 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 
โทรศพัท์ 0-2894-8889-90 
โทรสาร 0-2408-0272-4 
www.thesteel.co.th 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิได้ท่ีบริษัท ใน
ระหวา่งระยะเวลาแจ้งความจํานงในการสทิธิหรือระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีติดตอ่ในการใช้สิทธิบริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ทราบถงึการเปล่ียนแปลงดงักลา่วผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป  

 
4. ขัน้ตอนการใช้สทิธิ  

4.1 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิ โดยดําเนินการและสง่เอกสารให้แก่บริษัท ณ สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนแล้วทกุรายการพร้อมลง
นามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นีผู้้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ ณ 
สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย หรือ Download ใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิได้ท่ี www.thesteel.co.th 

(ข) ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ท่ีระบุว่าผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธินัน้มีสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิตามจํานวนท่ีระบอุยูใ่นใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในกรณีของใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นหลกัฐานในการแจ้งความจํานงในการ
ใช้สทิธิได้ทนัที 

 ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องแจ้งความจํานง 
และกรอกแบบคําขอให้ถอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยย่ืนต่อบริษัท
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หลกัทรัพย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะดําเนินการแจ้งบริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับนํามาใช้เป็น
หลกัฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ  

(ค) ชําระเงินคา่หุ้นครัง้เดียวเตม็ตามจํานวนในการใช้สทิธิตามท่ีระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดย
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องชําระเงินเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดร๊าฟท์ แคชเชียร์เช็ค (หรือเช็ค
ธนาคาร) ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิและขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษัท เดอะ สตีล จํากดั (มหาชน)”พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลงั 
เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็คดงักลา่ว หรือโอนเงินสด เข้าบญัชีช่ือบญัชี “บญัชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ บมจ. เดอะ สตีล” เลขท่ีบญัชี 
261-1-07888-1 ประเภทบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) สาขา พทุธมณฑล สาย 4 พร้อมนําส่ง
สําเนาใบนําฝากเงิน (Pay in Slip) และเขียน ช่ือนามสกลุ ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั  

 ในกรณีท่ีชําระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์ ต้องลงวนัท่ีหรือกําหนดวนัใช้เงินตามตราสาร ก่อนวนักําหนดใช้สิทธิ
ไม่น้อยกว่า 2 วนัทําการและสง่มอบให้แก่บริษัทพร้อมเอกสารตาม (ก), (ข) และหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตาม (ง) ก่อนเวลา 
11.00 น. ของวนัท่ีลงในเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์ดงักลา่ว  

ทัง้นี ้การใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทเรียกเก็บเงินจํานวนดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้ หาก
บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ท่ีมิได้เกิดจากความผิดของบริษัท บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
สิน้สภาพลงโดยไมมี่การใช้สทิธิ  

 (ง) หลกัฐานประกอบการจองซือ้ตามประเภทของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ ดงันี ้ 

(1) บคุคลสญัชาติไทย :  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง  

(2) บคุคลตา่งด้าว :  สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

(3) นิติบคุคลในประเทศ :   สําเนาหนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง โดย
ผู้ มีอํานาจลงนามและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสาร
หลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือ ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรอง
สําเนาถกูต้อง 

(4) นิติบคุคลตา่งประเทศ :  สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public หรือ หน่วยราชการ
ท่ีมีอํานาจไม่เกิน 1 ปี พร้อมรับรองสําเนาถกูต้องและ เอกสารหลกัฐานของผู้ มี
อํานาจลงลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) แล้วแตก่รณี พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง  

ทัง้นีห้ากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่สง่มอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามท่ีกลา่วข้างต้นบริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะถือ
วา่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิไมป่ระสงค์จะใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้

(จ) จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านัน้โดยอตัราการใช้สิทธิ
เทา่กบัใบสําคญัแสดงสทิธิส่ีหน่วยตอ่หนึง่หุ้นสามญั เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิ  
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(ฉ) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิจะต้องใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัไม่ต่ํากว่า 100 หุ้น หรือทวีคณูของ 100 หุ้น ยกเว้นกรณี
ท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีเศษหรือเป็นกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิ
ในการซือ้หุ้นสามญัต่ํากวา่ 100 หุ้น จะต้องใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัในครัง้เดียวทัง้จํานวน  

4.2 เง่ือนไขเพิ่มเติมสว่นท่ีเก่ียวกบัการใช้สทิธิของบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย 

(ก) บคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทยจะสามารถใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัใหมท่ัง้หมดหรือบางสว่นได้ ก็ต่อเม่ือการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญันัน้ไมทํ่าให้ขดัตอ่ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัสทิธิการถือหุ้นของบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย 

(ข) หากมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิและหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีรอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิ รวมกันมี
มากกวา่จํานวนหุ้นสามญัท่ีอนญุาตให้ซือ้ได้โดยไมข่ดัตอ่ข้อจํากดัการโอนหุ้นเร่ืองสดัสว่นการถือครองหุ้นของบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติ
ไทย บริษัทจะดําเนินการให้ผู้ ท่ีมิใช่สญัชาติไทยได้ใช้สิทธิตามลําดบัการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ตามท่ี
กําหนดในขัน้ตอนและเง่ือนไขการใช้สทิธิ 

(ค) บริษัทจะคืนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีไม่สามารถใช้สิทธิและเงินท่ีเหลือให้แก่ผู้
ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทยดงักลา่วทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิใน
ครัง้นัน้ๆ โดยไมมี่ดอกเบีย้ 

(ง) หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ เน่ืองจากข้อจํากดัเก่ียวกบัการถือครองหุ้นของผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีนํามาใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญนัน้หมดอายุลง โดยผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดําเนินการชดใช้
คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

4.3 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากร หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีใช้บงัคบัในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

4.4 จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกให้เม่ือมีการใช้สทิธินัน้ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึง่ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิได้ชําระตามท่ีกล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะท่ีมีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็นจํานวน
เตม็ไมเ่กินจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการ
ใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิแล้วทําให้มีเศษเหลืออยู่จากการคํานวณดงักล่าว บริษัทจะไม่นําเศษดงักล่าวมาคิดคํานวณ
และจะชําระเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนัทําการ 
นบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้โดยไม่มีดอกเบีย้ เว้นแต่จํานวนเงินท่ีบริษัทจะสง่คืนดงักลา่วมีจํานวนน้อยกว่า100 บาท ผู้
ถือใบสําคญัแสดงสทิธิจะต้องติดตอ่ขอรับเงินดงักลา่วคืนด้วยตนเอง ณ ท่ีทําการของบริษัท 

4.5 หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ครบตามจํานวนท่ีระบไุว้ในใบ
แจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความ
จํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือกฎหมาย
ต่างๆ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามขัน้ตอนและเง่ือนไขการใช้สิทธิภายในกําหนดการใช้สิทธิครัง้
นัน้ๆ มิฉะนัน้แล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจดัส่ง
เงินท่ีได้รับและใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 14 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิโดยไมมี่ดอกเบีย้ให้ไม่ว่าในกรณีใด อย่างไรก็ดีใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ียงัไมมี่การใช้สทิธิดงักลา่วข้างต้นยงัมีผลใช้สทิธิตอ่ไปจนถงึวนักําหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
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4.6 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิชําระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิจะดําเนินการประการหนึ่ง
ประการใดตอ่ไปนีต้ามท่ีบริษัทเหน็สมควร  

(ก) ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมมี่การใช้สทิธิ หรือ  

(ข) ถือวา่จํานวนหุ้นสามญัท่ีจองซือ้มีจํานวนเทา่กบัจํานวนท่ีจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึง่บริษัทได้รับชําระ
ไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ  

(ค) ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในวนักําหนดใช้สิทธิ 
หากบริษัทไมไ่ด้รับเงินครบตามจํานวนในการใช้สทิธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิใน
ครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายบริษัทมีสิทธิท่ีจะเลือก ดําเนินการตามข้อ (ข) กล่าวคือ
บริษัทจะถือวา่จํานวนหุ้นสามญัท่ีจองซือ้มีจํานวนเทา่กบัจํานวนท่ีจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สทิธิ ซึง่บริษัทได้รับชําระไว้จริง
ตามราคาการใช้สทิธิในขณะนัน้  

  ในกรณีตาม (ก) และ (ค) ข้างต้น บริษัทจะส่งเงินท่ีได้รับไว้และใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สิทธิซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนัทําการ นบั
จากวนักําหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ ส่วนในกรณี (ข) ข้างต้น บริษัทจะส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิสว่นท่ีเหลือในกรณีท่ีบริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 14 วันทําการ นับจากวันกําหนดการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่มีการใช้สิทธิ
ดงักลา่วยงัมีผลใช้สทิธิตอ่ไปจนถงึวนักําหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  

4.7 เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญักล่าวคือได้ส่งมอบทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญั และชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัถกูต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ 
เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท 

4.8 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นจํานวน
มากกว่าจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ หากใบสําคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหุ้น บริษัทจะส่งใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมี
จํานวนของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนัทําการ นบั
จากวนักําหนดการใช้สิทธินัน้ๆ และจะทําการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิใบเก่าหรือหากเป็น ใบสําคญัแสดงสิทธิในระบบไร้ใบหุ้น 
(Scripless System) บริษัทจะทําการสง่มอบใบสําคญัแสดงสทิธิจํานวน ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยผ่านบญัชีฝาก
หลกัทรัพย์ท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ภายใน 14 วนัทําการ นับจากวนักําหนดการใช้สิทธินัน้ๆ ทัง้นี ้
ตามวิธีการท่ีได้ระบมุาในแบบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

4.9 ในกรณีท่ีบริษัทต้องสง่ใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้การสง่เงินท่ีได้รับไว้จากผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะดําเนินการจดัส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความ
สญูหายหรือเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากการสง่ดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอาจตกลงกบับริษัทท่ีจะมา
รับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิต้องระบมุาในใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในแตล่ะครัง้ด้วย 

4.10 บริษัทจะแจ้งรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามัญใหม่ท่ีมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิต่อบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัท และจะนํารายช่ือดงักล่าวไปจดทะเบียนกบักระทรวง
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พาณิชย์ เป็นผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามัญท่ีคํานวณได้จากการใช้สิทธิในคราวนัน้ 
ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

4.11 ในการออกและส่งมอบหุ้นสามัญท่ีออกใหม่นัน้ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจลอกวิธีการรับมอบหุ้นสามัญ
วิธีการใดวิธีการหนึง่ดงัตอ่ไปนีโ้ดยจะต้องระบมุาในใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัด้วย  

(ก) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ กรณีนีผู้้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องระบช่ืุอบริษัทหลกัทรัพย์เลขท่ีสมาชิก (Broker) และ
เลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิให้ถกูต้องในใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั บริษัทจะสง่มอบ
หุ้นสามญัผา่นบญัชีฝากหลกัทรัพย์ดงักลา่วภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้ สทิธิแตล่ะครัง้  

(ข) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
บริษัทโดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นสามัญตามจํานวนท่ีได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัภายใน 14 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ
แตล่ะครัง้ในกรณีนีผู้้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถขายหุ้นสามญัท่ีได้รับในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้น  

(ค)  ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชี 
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 ในกรณีนีบ้ริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กบั ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์และศนูย์รับฝากจะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญั และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับ
จัดสรรภายใน 7 วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเลือกให้บริษัท
ดําเนินการตามข้อ (ก) ช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของ
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของ บริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้แล้วบริษัท
ขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิตามข้อ (ข) แทน 

4.12  เม่ือเลยวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายแล้วยงัไม่มีการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วจะหมดสภาพ
และไมส่ามารถนํามาใช้สทิธิได้อีกตอ่ไป 

4.13 ใบสําคญัแสดงสทิธินีไ้มมี่ข้อกําหนดให้บริษัทเรียกให้ใช้สทิธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

5. เงื่อนไขการปรับสทิธิใบสาํคัญแสดงสทิธิ  

บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
เม่ือมีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. เม่ือบริษัทเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลเน่ืองจากการรวมหรือการแบ่งแยก
หุ้นสามญัท่ีได้ออกแล้วของบริษัท   

การเปล่ียนราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของ
หุ้นสามญัของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับหุ้นสามญัตามจํานวนท่ีคํานวณได้ตามสตูรและประเภท เช่นเดียวกบั
หุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 
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1. ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 

Price 1 = Price 0 x Par 1  

             Par 0  

2. อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 

Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0  

                 Par 1  

โดยท่ี  

Price 1  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง  

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  

Par 1  คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปล่ียนแปลง  

Par 0  คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปล่ียนแปลง  

ข. เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจํากดั ในราคา
เฉล่ียตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีคํานวณได้ต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิ
ในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่(วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XR/XW) สําหรับกรณีท่ีเป็น
การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือ
บคุคลในวงจํากดัแล้วแตก่รณี  

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้เปรียบเทียบราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่คํานวณได้จากจํานวนเงินทัง้สิน้ท่ี
บริษัท จะได้รับการเสนอขายหุ้น หกัด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการออกหลกัทรัพย์นัน้ หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ทัง้สิน้ 
อนึ่ง ในกรณีท่ีเม่ือมีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่พร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้ด้วยกนั 
ให้นําราคาเฉล่ียทัง้ 2 ราคา และจํานวนหุ้นท่ีออกใหม่มาคํานวณราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอ
ขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้นําจํานวนหุ้นและราคาเสนอขายท่ีต่ํากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) 
ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท" มาคํานวณการเปล่ียนแปลงเท่านัน้ คํานิยาม "ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท" ได้
กําหนดไว้เท่ากบั “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท” โดยท่ี “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัของ
บริษัท” หมายถึง มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีทําการซือ้ขายทัง้หมดใน
ระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วนัทําการ (วนัท่ีเปิดทําการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ และวนัท่ีใช้
คํานวณขึน้อยูก่บัแตล่ะกรณี ดงันี ้ 

วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัออกใหม่ สําหรับกรณีท่ีเป็นการขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม
และ/หรือวนัแรกของการขายหุ้นสามญัออกใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณี เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 
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1. ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 

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

                [MP (A + B)]  

2. อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 

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

        [(A x MP) + BX]  

โดยท่ี  

Price 1  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  

Ratio 1  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง  

Ratio 0  คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP  คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท  

A  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือการจองซือ้หุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอ ขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคล
ในวงจํากดั  

B  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จากการให้เสนอขายผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปและ/
หรือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั  

BX  คือ จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัค่าธรรมเนียมการจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายของหุ้นสามญัท่ี
ออกใหมน่ัน้ทัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือการเสนอขายประชาชนทัว่ไป 

ค. เม่ือบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือบุคคลทั่วไปและ/หรือบุคคลใน
วงจํากดั โดยหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้
แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั โดยท่ีราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักลา่ว
ต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ” 

การเปล่ียนราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทนัทีตัง้แต่วนัแรก(วันท่ีใช้ในการคํานวณ) ท่ีผู้ ซือ้หุ้น
สามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยขึน้เคร่ืองหมาย (XR/XW) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้กบั
ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้น
สามญัแก่บคุคลทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจํากดั ท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดัตามแตก่รณี 

ทัง้นีร้าคาเฉล่ียต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ คํานวณได้จากจํานวนเงินท่ีจะได้รับจากการขาย
หลกัทรัพย์ท่ีมีสทิธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัหรือให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย
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และรับประกันการจําหน่ายของหลกัทรัพย์ท่ีออกนัน้ รวมกับเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้หารด้วยจํานวนหุ้น
ทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พ่ือรองรับการใช้สทิธินัน้ โดยราคาตลาดท่ีใช้ในการคํานวณให้ใช้เช่นเดียวกบัข้อ ข. 

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 

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

              [MP (A + B)]  

2. อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 

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

                       [(A x MP) + BX]  

โดยท่ี  

Price 1  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  

Ratio 1  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง  

Ratio 0  คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  

MP  คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท  

A  คือ จํานวนหุ้ นสามัญท่ีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นเพ่ือการจองซือ้
หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัและ/หรือก่อนวนัแรกของ
การเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/ เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญให้แก่
ประชาชนทัว่ไปและ /หรือบคุคลในวงจํากดั  

B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับการใช้สทิธิของหลกัทรัพย์ใดๆท่ีมีสทิธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็น
หุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัตามท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ / หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือ 
บคุคลในวงจํากดั  

BX  คือ จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้หลงัหักค่าธรรมเนียมการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจากการออก
หลกัทรัพย์ใดๆท่ีมีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั สําหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปรวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัและ/หรือบคุคลในวงจํากดั 

ง. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมด หรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้น
ปันผล (วนัแรกท่ีขึน้เคร่ืองหมาย XD) โดยราคาตลาดท่ีใช้ในการคํานวณให้ใช้เช่นเดียวกบัข้อ ข.วนัแรก(วนัท่ีใช้ในการคํานวณ) ท่ีผู้
ซือ้หุ้ นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผล และ/หรือหุ้ นสามัญปันผล (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึน้
เคร่ืองหมาย XD)  
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1. ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 

Price 1 = Price 0 x A  

                (A + B)  

2. อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 

Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 

    A  

โดยท่ี  

Price 1  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  

Ratio 1  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง  

Ratio 0  คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  

A  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับหุ้น
ปันผล  

B  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล  

จ. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัทสําหรับ
การดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆในช่วงอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ  

การคํานวณอตัราร้อยละเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นให้คํานวณโดยนําเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผลการดําเนินงาน
ในแตล่ะรอบระยะบญัชีในแตล่ะปี หารด้วยกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั  

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรก (วนัท่ีใช้ในการคํานวณ) ท่ีผู้ ซือ้
หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XD) โดยราคาตลาดท่ีใช้
ในการคํานวณให้ใช้เช่นเดียวกบัข้อ ข.  

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 

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

    MP  

2. อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 

Ratio 1 = Ratio 0  x   MP  

   [MP - (D - R)]  

โดยท่ี  

Price 1  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง  
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Price 0  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  

Ratio 1  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง  

Ratio 0  คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  

MP   คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท  

D   คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น  

R   คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายหากนํากําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 80 มา  

                          คํานวณจากจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล  

ฉ. ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพงึได้ โดยท่ีเหตกุารณ์
นัน้ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ ก. ถึงข้อ จ. ให้ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและท่ีปรึกษาทางการเงินรวมกันพิจารณาเพ่ือกําหนดการ
เปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิใหม่โดยไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้
ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสุดและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีมีเหตุให้ต้องดําเนินการ
เปล่ียนแปลงการใช้สทิธิดงักลา่ว 

ช. การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ ก. ถึง ฉ. เป็นอิสระต่อกนั และจะ
คํานวณการเปล่ียนแปลงตามลําดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท สําหรับใน
กรณีท่ีเหตกุารณ์ต่างๆจะเกิดขึน้พร้อมกนัให้คํานวณการเปล่ียนแปลงเรียงลําดบัดงันีคื้อ ข้อ ก. จ. ง. ข. ค. และ ฉ. โดยในแต่ละ
ลําดบัครัง้ท่ีคํานวณการเปล่ียนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหน่ง และอตัราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 
ตําแหน่ง 

ซ. การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ ก. ถึง ฉ. จะไม่มีการเปล่ียนแปลง
ซึ่งทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการร่วมหุ้น ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของการแสดงความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 5 ตําแหน่งของอตัราการใช้สิทธิใหม่หลงั
การเปล่ียนแปลง) คํานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และหากราคาการใช้สิทธิหลงัการเปล่ียนแปลง 
(ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญัในการแสดงความจํานงการใช้สิทธิในรอบนัน้ คํานวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตดั
เศษของบาททิง้ 

ฌ. ในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิดงักล่าว มีผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ํากว่ามลูค่าท่ีตรา
ไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทก็ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่ดงักล่าว เว้นแต่จะเป็นกรณีท่ีกฎหมายห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นต่ํากว่ามลู
ค่าท่ีตราไว้ ให้ถือเอามลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอตัราการใช้สิทธิใหม่ ให้ใช้อตัราการใช้
สทิธิท่ีคํานวณได้ตามข้อ ก. ถงึ ฉ. เช่นเดิม 

ญ. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ ก. ถึงข้อ ฉ. บริษัทจะดําเนินการแจ้งผลการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตผุลท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิทราบผา่นข่าวตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ตอ่การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้
สทิธิดงักลา่ว 
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ฎ. บริษัทจะไม่ขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมี
การปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ  

ฏ. บริษัทอาจทําการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้
สิทธิก็ได้ ทัง้นี ้หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องย่ืนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุติัให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินัน้ 
อยา่งเพียงพอตอ่สํานกังานก่อนการปรับสทิธิ จงึจะถือวา่บริษัทได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ  

6. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สทิธิ   

บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต่อเม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แสดงความจํานงการใช้สิทธิ
ในวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ และปฏิบติัถกูต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนด และบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วนโดยค่าเสียหายท่ีบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิข้างต้น 
สามารถคํานวณได้ดงันี ้ 

คา่เสียหายตอ่ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย = B x (MP - Price 1)  

โดยท่ี  

B  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีไมส่ามารถจดัให้มีและ/หรือเพิ่มขึน้ได้ตามอตัราการใช้สทิธิท่ี  

                           เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หน่วย  

MP  คือ มลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัททัง้หมดหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมี 

                           การซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในวนักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้  

Price 1  คือ ราคาการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิหรือราคาการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

                           ท่ีได้เปล่ียนแปลงแล้ว  

การชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะชําระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะและจะจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญั อนึ่ง ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีสญัชาติต่างด้าวใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามญัแต่ไม่
สามารถดําเนินการได้เน่ืองจากอตัราสว่นการถือหุ้นของชาวต่างด้าวในขณะนัน้เกินกว่าจํานวนท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ใน
กรณีเช่นนีบ้ริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือดําเนินการอันใดให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชาวต่างด้าวดังกล่าว และผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิชาวต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทัง้สิน้ อย่างไรก็ดีใบสําคญัแสดง
สทิธิยงัมีผลใช้ตอ่ไปจนถงึวนัสิน้สดุการใช้สทิธิ หาก ณ วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิชาวตา่งด้าวยงัไม่สามารถใช้
สทิธิได้ เน่ืองจากอตัราสว่นการถือหุ้นของชาวตา่งด้าวในขณะนัน้เกินกวา่จํานวนท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ให้ถือว่าใบสําคญั
แสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลงโดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีสญัชาติต่างด้าวดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อ
บริษัท และบริษัทจะไมดํ่าเนินการชดใช้คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

 
7. สถานภาพของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจาํนงในการใช้สทิธิ  

ในช่วงระยะเวลาตัง้แตท่ี่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิโดยสมบรูณ์แล้วนัน้ จนถึงวนัก่อนท่ี
นายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นสามญั
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ของบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วทกุประการ บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว มี
สิทธิและสภาพเหมือนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรายอ่ืนท่ียงัไม่ได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ และนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุ้น
สามญัของบริษัทได้จดแจ้งรายช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้แสดงความจํานงการใช้สิทธิโดยสมบรูณ์แล้วนัน้ลงในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วทกุประการ บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิ ดงักลา่วมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทโดยสมบรูณ์  

ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในช่วงท่ีบริษัทยงัไม่ได้นําหุ้นสามญัท่ีเกิดขึน้จากการ
ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ทําการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการ
ปรับสทิธิย้อนหลงัโดยบริษัทจะดําเนินการออกหุ้นสามญัใหมเ่พิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสดุตามจํานวนท่ีผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาท่ีได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้โดยหุ้นสามญัส่วนเพิ่มอาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามญัท่ี
ได้รับก่อนหน้านีแ้ล้วแตไ่มเ่กิน 15 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ  

 
8. หุ้นสามัญใหม่ที่เกดิจากการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ  

หุ้นสามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้นสามญัเดิมของ
บริษัท ซึง่ได้ออกก่อนหน้านีแ้ล้วและเรียกชําระเต็มมลูค่าทกุประการทัง้นีน้บัแต่วนัท่ีมีการจดแจ้งช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้
ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากบริษัทได้ประกาศวนักําหนดให้สิทธิ
ในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัท่ีบริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วจะไม่มีสิทธิได้รับเงิน
ปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนนัน้  

9. ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสทิธิ และหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิ 

 ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสิทธิ  บริษัทฯ จะดําเนินการย่ืนคําขออนญุาตให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ พิจารณา
รับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ี
บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิเสร็จสิน้ลง 

 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สิทธิ  บริษัทฯ จะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญั
แสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีมีการใช้สทิธิ 

10. การจอง การจาํหน่าย และการจัดสรร  

10.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

การเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้นี ้ไมผ่า่นผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์และรับประกนัการจําหน่าย  

10.2 วิธีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ 

ใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้เป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 2 
หน่วย โดยไมคิ่ดมลูคา่ ดงันัน้ จงึไมมี่การกําหนดวนั วิธีการจองและไมมี่การชําระเงินคา่จองซือ้ใบสําคญัแสดงสทิธิ  

10.3 วิธีการสง่มอบใบสําคญัแสดงสทิธิ  

บริษัทจะดําเนินการให้ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ เป็นนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ และบริษัทจะดําเนินการส่งมอบ
ใบสําคญัแสดง สทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญั ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
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ก) กรณีผู้ ถือหุ้นเดิมไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั บริษัทจะออกและส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย
จะออกและส่งมอบให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรเป็นเวลาไม่เกิน 14 วนั นับแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิสามารถซือ้ขายใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอนญุาตให้ใบสําคญัแสดงสทิธิของบริษัทสามารถทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯได้ 

ข) กรณีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กับบริษัทหลกัทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั หากผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่แล้วกบับริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทจะดําเนินการให้นายทะเบียนใบสําคญั
แสดงสิทธิของสง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามจํานวนท่ีได้รับการ
จดัสรร โดยการโอนเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ผา่นระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ผา่นบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั ในกรณีนีผู้้ ได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครัง้แรกได้ทนั และขายใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาด
หลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอนญุาตให้ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทําการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  

10.4 รายละเอียดเก่ียวกบัหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั  

จํานวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิ  550,005,080     หุ้น  

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ    0.50    บาท  

ราคาการใช้สทิธิหุ้นละ   3.50    บาท  

หุ้นท่ีเสนอขายคิดเป็นร้อยละ                                  50  ของจํานวนหุ้นท่ีเรียกชําระแล้วทัง้หมดจํานวน 1,100,010,160
หุ้น  

สทิธิประโยชน์และเง่ือนไขอ่ืน     -ไมมี่-  

10.5 ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสทิธิ และตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิ  

10.5.1 ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสทิธิ 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรในครัง้นีบ้ริษัทจะย่ืนขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีภ้ายใต้เง่ือนไขการปฏิบติั
ตามประกาศ และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยจะดําเนินการภายใน 45 วนั หลงัจากได้ทําการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว  

10.5.2 ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิ  

บริษัทจะดําเนินการย่ืนขออนญุาตนําหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 30 วนั นบัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลาการใช้
สทิธิในแตล่ะครัง้ ทัง้นีเ้พ่ือให้หุ้นสามญัดงักลา่วสามารถทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัท  

 

11. การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ  

11.1 การโอนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีไมไ่ด้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
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(1) แบบการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิระหวา่งผู้ โอนและผู้ รับโอน  

การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เม่ือผู้ โอนใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ ท่ีสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ระบช่ืุอเป็นเจ้าของใบสําคญัแสดงสิทธิในจํานวนท่ีจะทําการโอนหรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเน่ือง
ครบถ้วนจากผู้ ท่ีปรากฏช่ือดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดง
การโอนให้ไว้ด้วย  

(2) ผลการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิระหวา่งผู้ รับโอนกบัผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ  

การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบัผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิได้ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนได้รับคําขอลงทะเบียนการ
โอนใบสําคญัแสดงสิทธิ พร้อมทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีผู้ รับโอนใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของ
ใบสําคญัแสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว  

(3) ผลของการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิระหวา่งผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก  

การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบับุคคลภายนอกได้ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดง
สทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว  

(4) การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิตอ่นายทะเบียน  

จะต้องกระทํา ณ สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนในวนัและเวลาทําการของนายทะเบียน และจะต้องทําตามแบบและ
วิธีการท่ีนายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับค่าขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิหากนายทะเบียน
เห็นว่าการโอนใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือ
ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 11.1 (1) พร้อมทัง้หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ียืนยนัถึงความถกูต้องและความสมบรูณ์ของการโอนและการรับ
โอนใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีนายทะเบียนกําหนดให้แก่นายทะเบียนด้วย ซึง่นายทะเบียนจะลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดง
สิทธิในสมดุ ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 7 วนัทําการ หลงัจากวนัท่ีนายทะเบียนได้รับคําขอลงทะเบียน
การโอนใบสําคญัแสดงสทิธิพร้อมทัง้ใบสําคญัแสดงสทิธิและหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีจะต้องสง่มอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  

11.2 การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ให้เป็นไปตาม
ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 

12. ข้อจาํกัดในการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิและหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิ  

12.1  การโอนใบสําคญัแสดงสทิธิ  

บริษัท ไม่มีข้อจํากดัในการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนท่ีเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ
เพ่ือพกัการโอนสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย เพ่ือขอพกัการซือ้ขายใบสําคญัแสดง
สิทธิ (ขึน้เคร่ืองหมาย SP) ล่วงหน้า 2 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือระยะเวลาตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด (ในกรณีท่ีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เล่ือนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทําการก่อนหน้า) อนึ่ง ในกรณีท่ีจะมีการประชุมผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะให้มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือกําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุในระยะเวลาไมเ่กิน 21 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิด้วย  
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12.2  การโอนหุ้นท่ีเกิดจากการใช้สทิธิ  

ตามข้อบงัคบัของบริษัท หุ้นของบริษัทจะโอนได้อย่างเสรี เว้นแต่การโอนหุ้นท่ีมีผลทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของบคุคลท่ี
ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจํานวนเกินกว่าท่ีกําหนดในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกับการโอนหุ้นภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธินีโ้ดยให้ถือว่าการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทมีผลบังคับต่อเง่ือนไขการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธินี ้นับตัง้แต่วันท่ีได้รับจดทะเบียนจากกระทรวง
พาณิชย์เป็นต้นไป  

13. การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อกาํหนดสทิธิ  

13.1  การแก้ไขเพิ่มเติมในสว่นท่ีมิใช่สาระสําคญัหรือท่ีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิในเร่ืองท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สาระสําคญัของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือเร่ืองท่ี
เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นใบสําคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจ้ง หรือในสว่นซึง่ไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้อย
ลง หรือ เพ่ือให้เป็นไปตามบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมาย
อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกฎระเบียบ ข้อบงัคบัหรือคําสัง่ท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของสํานกังาน ก.ล.ต.ท่ีเก่ียวข้อง ให้
กระทําได้โดยเพียงมีมติจากท่ีประชมุของคณะกรรมการบริษัท  

13.2  การแก้ไขเพิ่มเติมในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญั  

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธินอกจากกรณี ข้อ 13.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทท่ีเป็นไปตามมติของ 
คณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 14.8 หรือข้อ 14.10 แล้วแตก่รณี  

13.3  ข้อจํากดัของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธิ  

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิข้างต้น จะต้องไม่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมในเร่ืองการขยายอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ รวมทัง้จะต้องไม่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมท่ีขดักบักฎเกณฑ์ใดๆ ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ของสํานกังาน ก.ล.ต. หรือ ของตลาดหลกัทรัพย์ทัง้ท่ีมีผลบงัคบัใช้แล้วหรือท่ีจะมีเพิ่มเติมภายหลงัจากวนัท่ี
บริษัทออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธินีเ้ว้นแตจ่ะบริษัทจะได้รับการผอ่นผนั  

13.4  การดําเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลง  

บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือตามมติท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ ภายใน 3 วนัทําการนับตัง้แต่วนัท่ีมีประชุมเพ่ือลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์
อกัษรให้สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ ทัง้นีบ้ริษัท
จะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ในวนัเดียวกบัท่ีบริษัทแจ้งสํานักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์  

14. การประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ  

14.1  การเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ  

บริษัทจะเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ี
เกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) มีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธิในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญัตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 12.2 
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(2) มีเหตกุารณ์สําคญัซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอย่างเป็นนยัสําคญั
หรือ ความสามารถของบริษัทในการปฏิบติัหน้าท่ีตามข้อกําหนดสทิธิ  

(3) มีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ25 ของ
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้มีการใช้สิทธิร้องขอให้บริษัทดําเนินการจัดประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยได้ทําเป็น
หนงัสือท่ีระบเุหตผุลอยา่งชดัเจนในการขอให้มีการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ  

ทัง้นีบ้ริษัทจะจดัให้มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือกําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ในระยะเวลาไม่เกิน 21 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 7 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญั
แสดงสทิธิ  

14.2  ผู้ มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ  

ผู้ มีสทิธิเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิแตล่ะครัง้ จะประกอบด้วยบคุคลตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิและตวัแทนของบริษัท  

(2) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือบคุคลซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีท่ีประชมุจะพิจารณาซึ่งได้รับ
การร้องขอจากบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิให้เข้าร่วมประชมุเพ่ือทําการชีแ้จงและแสดงความเหน็ตอ่ท่ีประชมุ  

(3) บคุคลใดๆ ท่ีประธานในท่ีประชมุอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุในฐานะผู้สงัเกตการณ์ 

14.3  หนงัสือเชิญประชมุ  

บริษัทจะเป็นผู้จดัทําหนงัสือเชิญประชมุและส่งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุรายท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนพกั
การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยหนงัสือเชิญประชมุจะระบ ุ
อย่างน้อยในเร่ือง สถานท่ี วนั เวลา ผู้ ท่ีขอให้เรียกประชุม และวาระการประชุมกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ขอให้มีการ
ประชุม ตามข้อ 14.1(3) และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีร้องขอนัน้มีเอกสารท่ีจะให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ใช้ประกอบการ
พิจารณาเพ่ือการลงมติ โดยจะให้บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของการจดัทําสําเนาเพ่ือแนบส่งไปกบัหนงัสือเชิญประชุม 
และ/หรือเพ่ือการแจกจ่ายในท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ กรณีเช่นนีบ้ริษัทมีสิทธิท่ีจะทําสําเนาเฉพาะเอกสารท่ีบริษัทเห็นว่า
เก่ียวข้องและจําเป็น และ/หรือเฉพาะ เนือ้ความสําคญัท่ีบริษัทสรุปจากเอกสารเหลา่นัน้เพ่ือใช้ในการดงักลา่วก็ได้  

14.4  การมอบฉนัทะ  

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอาจแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือ 
ใบสําคญัแสดงสิทธิคราวใดๆ ก็ได้ โดยการมอบฉันทะนัน้ต้องทําเป็นหนังสือตามแบบท่ีบริษัทหรือนายทะเบียนกําหนดและได้
จดัส่งให้แก่ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว ทัง้นีผู้้ รับมอบฉนัทะจะต้องย่ืนหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว
ตอ่ประธานท่ีประชมุ หรือบคุคลท่ีประธานท่ีประชมุมอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ  

14.5  องค์ประชมุ  

ท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิจะต้องมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิและ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ซึ่ง ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิเข้าร่วม
ประชมุ จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  
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ในกรณีท่ีการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นการประชุมครัง้ใหม่ท่ีเล่ือนมาจากการประชุมครัง้ก่อนซึ่งไม่สามารถ
ประชมุได้ เน่ืองจากไมค่รบองค์ประชมุตามวรรคก่อน การประชมุครัง้ใหม่นีจ้ะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและ/หรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ 5 รายขึน้ไป จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  

14.6  ประธานท่ีประชมุ  

ให้ประธานกรรมการของบริษัทหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานของท่ี
ประชมุ โดยประธานท่ีประชมุมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ในจํานวนท่ีไมเ่กินใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีตนมีอยูเ่ทา่นัน้  

14.7  การเล่ือนประชมุ  

ในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ ไมว่า่ครัง้ใด หากปรากฏวา่เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 45 นาที ยงัมีผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุ ประธานในท่ีประชมุจะต้องสัง่เลกิการประชมุ โดย  

(1) ในกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ เรียกประชมุ ให้ประธานในท่ีประชมุเล่ือนการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไปประชมุ
ในวนั เวลา และสถานท่ีซึ่งประธานกําหนด โดยวนันดัประชมุใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกิน 14 วนั 
นบัจากวนันดัประชมุเดิม นอกจากนีเ้ร่ืองท่ีพิจารณาและลงมติในท่ีประชมุครัง้ใหม่ จะต้องเป็นเร่ืองเดิมท่ีอาจพิจารณาได้โดยชอบ
ในการประชมุครัง้ก่อนเทา่นัน้  

(2) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุ หรือเป็นการเรียกประชมุเน่ืองจากการประชุม
ในครัง้ก่อนขาดองค์ประชมุ จะไมมี่การประชมุใหมต่ามกําหนดไว้ในข้อ (1)  

ทัง้นีห้นงัสือเชิญประชุมสําหรับการประชมุครัง้ใหม่ท่ีจะจดัขึน้จะส่งให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามรายช่ือและท่ีอยู ่
ซึ่งเคยได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมในครัง้ก่อนทกุรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนันัดประชุมครัง้ใหม่โดยบริษัทมี
สทิธิท่ีจะไมส่ง่เอกสารประกอบการประชมุซํา้กบัท่ีได้เคยสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้ก่อน  

14.8  มติท่ีประชมุ  

มติของท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมด
ของ     ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินัน้มีผลผกูพนัผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิทกุราย ไมว่า่จะได้เข้าร่วมประชมุหรือไมก็่ตาม  

ผู้ ท่ีมีสทิธิออกเสียงข้างต้น หมายถงึผู้ ท่ีไมมี่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชมุจะพิจารณาลงมติ  

14.9  รายงานการประชมุ  

บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิโดยให้ประธานท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชมุทัง้นี ้ให้
จดัเก็บรายงานการประชมุไว้ท่ีสํานกังานใหญ่ของบริษัท  

รายงานการประชมุดงักลา่วซึ่งลงนามโดยประธานท่ีประชมุในแต่ละครัง้ให้ถือว่าถกูต้องและผกูพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิทกุรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิร้องขอบริษัทจะต้องจดัส่งรายงานการ
ประชมุ ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรายท่ีร้องขอด้วย โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวกบัการจดัสง่รายงานการประชมุนัน้ๆ  
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14.10  มติเป็นหนงัสือแทนการประชมุ  

ในกรณีท่ีจะต้องมีการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือลงมติไม่ว่าเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 
บริษัทอาจขอให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทําความตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือลง
มติในเร่ืองดงักลา่วได้ แตม่ติดงักลา่วจะต้องมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิซึง่ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเป็นจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิทัง้หมดลงลายมือช่ือให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลกัฐานในหนังสือฉบบัเดียวกันหรือ
หลายฉบบัก็ได้ และสง่มอบให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ เก็บรักษาไว้  

การลงมติตามวิธีการท่ีกําหนดในข้อ 14.10 นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติท่ีสง่มาได้เว้น 
แต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท และมติดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุราย ไม่ว่า
จะได้ลงลายมือช่ือให้ความเหน็ชอบในมติดงักลา่วหรือไมก็่ตาม  

14.11 คา่ใช้จ่าย  

บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตามสมควรทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ  

 

15. ผลบังคับข้อกาํหนดสทิธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ  

ข้อกําหนดสทิธิฉบบันีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย โดยขอกําหนดสทิธิ
นีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกําหนดสิทธินี ้ขดัแย้งกบักฎหมายหรือประกาศใด ๆ ท่ีมีผล
ใช้บงัคบัตามกฎหมายกบัใบสําคญัแสดงสิทธิให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดงักลา่วบงัคบักบัใบสําคญัแสดงสิทธิแทน
ข้อความของข้อกําหนดสทิธิเฉพาะในสว่นท่ีขดัแย้งกนันัน้ สว่นข้อกําหนดสทิธิอ่ืนยงัคงมีผลใช้บงัคบัโดยสมบรูณ์ตามกฎหมาย  

 
ผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 

ของบริษัท เดอะ สตีล จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (THE-W2) 
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