




 
ที�  ปธ 013 /2561  
 

28 พฤษภาคม 2561  
 
 
เรื�อง  นําสง่เอกสารเกี�ยวกบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื %อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท อกริเพียว โฮลดิ %งส์ 

จํากดั (มหาชน) ครั %งที� 9 
เรียน  ทา่นผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ %งส์ จํากดั (มหาชน)  
 

สิ�งที�สง่มาด้วย  1. หนงัสอืแจ้งการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื %อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท อกริเพียว โฮลดิ %งส์ 
จํากดั (มหาชน) ครั %งที� 9 (“หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ”) สิ�งที�สง่มาด้วย > 
2. ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื %อ
หุ้นสามญัเพิ�มทนุของ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ %งส์ จํากดั (มหาชน) ครั %งที� 2 (APURE-W2) (“ข้อกาํหนด
สิทธิฯ”) สิ�งที�สง่มาด้วย 9 
 
ตามที�บริษัท อกริเพียว โฮลดิ %งส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2561 ซึ�งได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื %อหุ้นสามญั
เพิ�มทนุของบริษัท อกริเพียว โฮลดิ %งส์ จํากดั ครั %งที� 9 (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ”) จํานวนไมเ่กิน FG,I9J,GGK หน่วย 
เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที�มีรายชื�อ ณ วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการได้รับจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record date) ในวนัที� 2 พฤษภาคม 2561 ตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัราสว่น 10 หุ้น
สามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยไมค่ิดมลูคา่ แล้วนั %น 

บริษัทจึงขอนําส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และข้อกําหนดสิทธิฯ เพื�อให้ท่านได้
พิจารณา ข้อมลูรายละเอียดและเงื�อนไขของใบสาํคญัแสดงสทิธิตอ่ไป  

 
จึงเรียนมาเพื�อทราบ  
 

          ขอแสดงความนบัถือ  
                                                                  บริษัท อกริเพียว โฮลดิ %งส์ จํากดั (มหาชน) 

 
 

 
(นายสเุรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ)       (นางสาวสนิีมาศ โสตภิภาพนกุลู) 

                                                    กรรมการ                                      กรรมการ 
 

         ขอแส
                                 บริษัท อกริเพียว

(นายสเุรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ)    
                   กรรมการ

ถอ
กดั (มหาชน)

(นางสาวสนิีมาศ โสตภิภาพนกุลู)
                          กรรมการ



     
 

หนงัสือแจ้งการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของ  
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ �งส์ จํากดั (มหาชน) ครั �งที� - (APURE-W2)  Page 1 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 
 

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื !อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของ 
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ !งส์ จาํกัด (มหาชน) ครั!งที� . (APURE-W2) 

 
ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ �งส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “APURE”) 
ชื�อใบสําคญัแสดงสิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท อกริเพียว โฮลดิ �งส์ จํากดั (มหาชน) ครั �งที� 2 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” 

หรือ “APURE-W2”) 
ชนิดของใบสําคญัแสดงสิทธิ ระบชุื�อผู้ ถือและสามารถโอนเปลี�ยนมือได้ 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ ไมเ่กิน 95,826,553 หน่วย 
จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ ไมเ่กิน 95,826,553 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ >.@> บาท คิดเป็นสดัสว่นหุ้นรองรับทั �งสิ �นร้อยละ 10.00* ของจํานวนหุ้นที�

จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัทฯ  
*วิธีการคิดคํานวณสดัสว่นหุ้นรองรับ = หุ้นรองรับการใช้สิทธิ / หุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัทฯ 
                                    ร้อยละ J>   = KL,M-N,LLO / KLM,-NL,LO@   

วิธีการจดัสรร  
 

จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวนไมเ่กิน 95,826,553 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที�มีรายชื�อ ณ วนักําหนดรายชื�อผู้
ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัที� 2 พฤษภาคม 2561 ตามสดัส่วนการถือหุ้น ใน
อตัราสว่น 10 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไมค่ิดมลูคา่  
ในกรณีที�มีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�เกิดจากการคํานวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษ
ดงักลา่วทิ �งทั �งจํานวน และในกรณีที�มีใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือภายหลงัการจดัสรร บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคญั
แสดงสิทธิในสว่นที�เหลือดงักลา่วตอ่ไป  

กําหนดวนัจองซื �อและวิธีการชําระ
เงินคา่จองซื �อใบสําคญัแสดงสิทธิ 

เนื�องจากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิในครั �งนี �เป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิด
มลูคา่ จงึไมมี่การกําหนดวนัและวิธีการจองและการชําระเงินคา่จองซื �อใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย 0 บาท (ศนูย์บาท) 
อตัราการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื �อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ) 
ราคาการใช้สทิธิ ปีที� 1 สามารถใช้สิทธิได้ในราคา 4.00 บาทตอ่หุ้นสามญั 

ปีที� 2 สามารถใช้สิทธิได้ในราคา 4.50 บาทตอ่หุ้นสามญั 
ปีที� 3 สามารถใช้สิทธิได้ในราคา 5.00 บาทตอ่หุ้นสามญั 
(เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ) 

วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 5 มิถนุายน 2561 
อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นับตั �งแต่วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ทั �งนี � ภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิบริษัทจะไม่ขยายอายใุบสําคญัแสดง

สิทธิ โดยใบสําคญัแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนัถดัจากวนัครบกําหนดอายใุบสําคญัแสดง
สิทธิ 

วนัครบกําหนดอายใุบสําคญัแสดง
สิทธิ 

4 มิถนุายน 2564 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน กันยายน 
และธันวาคม (วนักําหนดใช้สิทธิ) โดยวนักําหนดใช้สิทธิครั �งแรกจะตรงกับวนัที�  30 กันยายน 2561 (วนักําหนดใช้สิทธิครั �ง
แรก) และวนักําหนดใช้สิทธิครั �งสดุท้ายจะตรงกบัวนัที� 4 มิถนุายน 2564 โดยใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี ตรงกับวนัที� 
4 มิถนุายน 2564 ในกรณีที�วนัใช้สิทธิครั �งสดุท้าย ดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เลื�อนวนัใช้สิทธิครั �งสดุท้ายเป็นวนัทําการ
สดุท้ายก่อนวนัใช้สิทธิครั �งสดุท้าย 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ�งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทจะต้องแจ้งความจํานง ในการใช้สิทธิซื �อ
หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ระหวา่งเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการ ก่อนวนักําหนดการใช้
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สิทธิในแตล่ะครั �ง ยกเว้นการแสดงความจํานงการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ระหวา่งเวลา 8.30 น. 
ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนกําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย 

การไมส่ามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ 

เมื�อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัแล้ว ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไมส่ามารถ ยกเลิก
การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิดงักลา่วได้อีกตอ่ไป 

ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิและสถานที�ที�ติดตอ่ในการ
ใช้สิทธิ  

บริษัทฯ ได้แต่งตั �งให้บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) ทําหน้าที�เป็นตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิและรับ
ชําระเงินคา่จองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุตามใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยในการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิสามารถติดตอ่ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ  

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหมเ่พื�อ
รองรับการเปลี�ยนแปลงการใช้สิทธิ  

เมื�อมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเงื�อนไขในการปรับสิทธิตามที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ
และเงื�อนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ�งเป็นเหตตุามที�กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ที� ทจ. 34/2551 
เรื�อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นที�ออกใหม่ และหุ้นที�ออกใหม่เพื�อรองรับ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ  

นายทะเบียนของใบสําคญัแสดง
สิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือผู้ที�ได้รับแตง่ตั �งโดยชอบให้ทําหน้าที�เป็นนายทะเบียนของใบสําคญั
แสดงสิทธิแทน 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ตลาดรองของหุ้นสามญัที�เกิดจาก
การใช้สิทธิ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น 1. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 
หากมีการใช้สิทธิซื �อหุ้นครบตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั �งหมดจํานวน 95,826,553 หน่วย และผู้ ใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ
ดงักลา่ว ไมใ่ชผู่้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสดัสว่นเทา่กบัร้อยละ 9.09 
*คํานวณจากหุ้นรองรับที�ออกในครั �งนี �จํานวน 95,826,553 หุ้น หารด้วยผลบวกของ 1. จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั �งหมดของบริษัทฯ ณ วนัที� 23 กมุภาพนัธ์ 2561 (จํานวน 958,265,537 หุ้น) กบั 2. จํานวนหุ้นรองรับที�ออกในครั �งนี � 
(จํานวน 95,826,553 หุ้น) 
     Control Dilution   
             =                                                   จํานวนหุ้นรองรับที�เสนอขายครั �งนี � 
                               จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดของบริษัทฯ + จํานวนหุ้นรองรับที�เสนอขายครั �งนี � 
    ร้อยละ   K.>K               =              95,826,553 
                                              958,265,537 + 95,826,553 
 

2. ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) 
การออกใบสําคญัแสดงสิทธิในครั �งนี � ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื�องจากราคาการใช้สิทธิเทา่กบั 
^.>> บาทตอ่หุ้นในสิ �นปีแรก ^.L> บาทตอ่หุ้นในสิ �นปีที� - และ L.>> บาทตอ่หุ้นในสิ �นปีที� O ซึ�งสงูกวา่ราคาตลาดก่อน
การเสนอขาย  

อยา่งไรก็ตาม การคํานวณผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้นบริษัท แสดงได้ดงันี � 
Price dilution =  (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาหลงัการเสนอขาย) 
                                          ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 
 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  
                      = ราคาปิดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกั @ วนัทําการ (วนัที� JO – -- กุมภาพนัธ์ -LNJ) 
                      = 1.87 
                 
ราคาหลงัการเสนอขาย           
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   = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวนหุ้นสามญัที�มีอยูเ่ดิม) + (ราคาใช้สทิธิ x จํานวนหุ้นที�รองรับการเสนอขายในครั �งนี �) 
                    จํานวนหุ้นสามญัที�มีอยูเ่ดิม + จํานวนหุ้นรองรับที�เสนอขายในครั �งนี � 
 
 
ราคาหลงัการเสนอขาย  
ปีที� J ราคาหุ้นละ ^.>> บาท 
ราคาหลงัการเสนอขาย  = ( 1.87 x 958,265,537) + (4.00 x 95,826,553) 
                                                    KLM,-NL,LO@ +  KL,M-N,LLO 
                                     = -.>N 

                 Price Dilution ของปีที� J =  1.87 – 2.06 
                                                              1.87 
                                                       = -0.1035  หรือร้อยละ -J>.OL 

 
ปีที� - ราคาหุ้นละ ^.L> บาท 
ราคาหลงัการเสนอขาย     = ( 1.87 x 958,265,537) + (4.50 x 95,826,553) 
                                                       KLM,-NL,LO@ +  KL,M-N,LLO 
                                       = -.JJ 

                 Price Dilution ของปีที� -   =  1.87 – 2.11 
                                                              1.87 
                                                        = -0.1279  หรือร้อยละ -J-.@K 
 

ปีที� O ราคาหุ้นละ L.>> บาท 
ราคาหลงัการเสนอขาย       = ( 1.87 x 958,265,537) + (5.00 x 95,826,553) 
                                                       KLM,-NL,LO@ +  KL,M-N,LLO 
                                         = -.JL 

                 Price Dilution ของปีที� O     =  1.87 – 2.15 
                                                                    1.87 
                                                          = -0.1522  หรือร้อยละ -JL.-- 
 
3. ผลกระทบตอ่กําไรตอ่หุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)  

การออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิจะทําให้กําไรตอ่หุ้นลดลง (EPS Dilution) ร้อยละ 9.09 หากมีการใช้สิทธิซื �อหุ้น
ครบตามใบสําคญัแสดงสิทธิทั �งหมดจาํนวน 95,826,553 หน่วย คํานวณจากสตูร ดงันี �  
EPS Dilution = 1 - (จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดของบริษัท) 
                             (จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดของบริษัท + จํานวนหุ้นรองรับที�เสนอขายครั �งนี �) 
 
ร้อยละ   9.09 = 1 – (958,265,537 / (958,265,537 + 95,826,553)) 

การปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ เมื�อมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิตามที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 
และเงื�อนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซึ�งเป็นเหตกุารณ์ที�กําหนดไว้ในข้อ JJ(^) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดทนุที� 
ทจ. O^/-LLJ เรื�องการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นออกใหม ่และหุ้นที�ออกใหม่
เพื�อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ เชน่  
(J) เมื�อบริษัทเปลี�ยนแปลงมลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบง่แยกหุ้นสามญัที�ได้
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ออกแล้วของบริษัท 
(-) เมื�อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหมแ่ก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั ในราคา
เฉลี�ยตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที�ออกใหมท่ี�คํานวณได้ ตํ�ากวา่ร้อยละ K> ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท”  
(O) เมื�อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั 
โดยหลกัทรัพย์นั �นให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั (เชน่ หุ้นกู้
แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญั) โดยราคาเฉลี�ยตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที�จะออกใหมเ่พื�อรองรับสิทธิ
ดงักลา่ว ตํ�ากวา่ร้อยละ K> ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท”  
(^) เมื�อบริษัทจา่ยปันผลทั �งหมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
(L) เมื�อบริษัทจา่ยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ M> ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ สาํหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในชว่งอายใุบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกในครั �งนี �  
(N) ในกรณีที�มีเหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ เสียสทิธิและผลประโยชน์
ใดๆ อนัพงึได้ โดยที�เหตกุารณ์ใดๆ นั �นไมไ่ด้อยูใ่นข้อ (J) ถึง (L)  
ทั �งนี � มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท และ/หรือบคุคลที�
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากําหนดเงื�อนไขและ
รายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการปรับหรือการเปลี�ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ  

เงื�อนไขอื�นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลที�คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
มีอํานาจในการ  
1. กําหนดเงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ อนัจําเป็นและสมควรเกี�ยวเนื�องกบัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 
-. ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ�งรวมถึงการ
ติดตอ่และการยื�นคําขออนญุาต คําขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
กบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และการนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ  
O. มีอํานาจดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นและสมควรเกี�ยวเนื�อง กบัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในครั �งนี � 
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ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที�จะซื$อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของ บริษัท อกริเพยีว โฮลดิ$งส์ จํากดั (มหาชน) ครั$งที� 2 

 
ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื$อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ บริษทั อกริเพียว โฮลดิ$งส์ จาํกดั (มหาชน) ครั$ งที� 2 
(“ใบสําคญัแสดงสิทธิ” หรือ “APURE-W2”) ออกโดย บริษทั อกริเพียว โฮลดิ$งส์ จาํกดั (มหาชน) (“ผูอ้อก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หรือ “บริษทัฯ”) ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2561 
ทั$งนี$ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บสิทธิตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ โดยผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนัตามขอ้กาํหนดสิทธิทุกประการ และใหถื้อวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ไดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้กาํหนดต่างๆ ในขอ้กาํหนดสิทธิเป็นอยา่งดีแลว้ ทั$งนี$บริษทัฯ จะจดัให้มีการเก็บรักษา
สําเนาขอ้กาํหนดสิทธิไว ้ ณ สํานกังานใหญ่ของบริษทัฯ เพื�อให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนา
ขอ้กาํหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลาทาํการของบริษทัฯ 
 
1.  คําจํากดัความ 

คาํและขอ้ความต่างๆ ที�ใชอ้ยูใ่นขอ้กาํหนดสิทธิใหม่ความหมายดงัต่อไปนี$  
“ขอ้กาํหนดสิทธิ”  หมายถึง ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกใบสําคญัแสดง

สิทธิและผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื$ อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของ 
บริษทั อกริเพียว โฮลดิ$งส์ จาํกดั (มหาชน) ครั$ งที� ? ฉบบันี$และที�มี
การแกไ้ขเพิ�มเติมภายหลงั 

“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”  หมายถึง ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื$อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ บริษทั 
อกริเพียว โฮลดิ$งส์ จาํกดั (มหาชน) ครั$ งที� ? ที�เสนอให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมที�มีรายชื�อ ณ วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิในการไดรั้บ
จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record date) ในวนัที� ? พฤษภาคม 
2561 ในอตัราส่วน DF หุ้นสามญัเดิมต่อ D ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดย
ไม่คิดมูลค่า 

“ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ”  หมายถึง ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื$อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ 
บริษทั อกริเพียว โฮลดิ$งส์ จาํกดั (มหาชน) ครั$ งที� ? ที�ไดอ้อกโดย
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อใชแ้ทน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

“ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ”  หมายถึง บริษทั อกริเพียว โฮลดิ$งส์ จาํกดั (มหาชน) หรือ “บริษทัฯ” 
“ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ”  หมายถึง ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื$อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ 

บริษทั อกริเพียว โฮลดิ$งส์ จาํกดั (มหาชน) ครั$ งที� ? และให้รวมถึงผู ้
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ถือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื$อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ บริษทั 
อกริเพียว โฮลดิ$งส์ จาํกดั (มหาชน) ครั$ งที� ? 

“วนัทาํการ”  หมายถึง  ว ันที� ธนาคารพาณิชย์เ ปิดทําการตามปกติใน
กรุงเทพมหานคร ซึ� งไม่ใช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์ หรือวนัหยุด
ธนาคารอื�นๆ ที�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิไดแ้ก่ บริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

“สมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญั หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งขอ้มูลทางทะเบียนซึ�งบนัทึก 
 แสดงสิทธิ” รายละเอียดเกี�ยวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบสําคญัแสดง

สิทธิ ที�เก็บรักษาโดยนายทะเบียน 
“ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์ หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
“สาํนกังาน ก.ล.ต.”  หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์
“ตลาดหลกัทรัพย”์   หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
2.  รายละเอยีดของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ จะออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวนไม่เกิน JK,M?N,KKO หน่วยโดยจดัสรรให้แก่ ผู ้
ถือหุน้เดิมของบริษทัฯ ที�มีรายชื�อ ณ วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิในการไดรั้บจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 
(Record date) ในวนัที� ? พฤษภาคม 2561 ในอตัราส่วน DF หุ้นสามญัเดิมต่อ D ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิด
มูลค่า รวมจาํนวนไม่เกิน JK,M?N,KKO หน่วย  

โดยมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�เสนอขายดงัต่อไปนี$   
ชื�อผูเ้สนอขาย : บริษทั อกริเพียว โฮลดิ$งส์ จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ  :  ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื$อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ บริษทั 

อกริเพียว โฮลดิ$งส์ จาํกดั (มหาชน) ครั$ งที� 2 (APURE-W2) 
ชนิดใบสาํคญัแสดงสิทธิ :   ชนิดระบุชื�อผูถื้อ และโอนเปลี�ยนมือได ้
วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  :  5 มิถุนายน 2561 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  :  3 ปี นบัตั$งแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั$งนี$  ภายหลงั

การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิบริษทัจะไม่ขยายอายใุบสาํคญั
แสดงสิทธิ โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิจะครบกาํหนดในวนัที� 
4 มิถุนายน ?KNV ทั$งนี$  ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะพน้สภาพจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในวนัถดัไป 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ  :  ไม่เกิน JK,M?N,KKO หน่วย 
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ราคาเสนอขายต่อหน่วย  :  หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
วธีิการเสนอขาย  :  เป็นการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ที�มี

รายชื�อ ณ วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิในการไดรั้บ
จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record date) ในวนัที� 2 
พฤษภาคม 2561 ในอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัเดิมต่อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า  

จาํนวนหุน้ที�รองรับการใชสิ้ทธิ :  JK,M?N,KKO หุน้ คิดเป็นร้อยละ DF.FF ของจาํนวนหุ้นสามญั
ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั$งหมดของบริษทั (จาํนวน 958,265,537 
หุน้) (มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาทต่อหุน้) 

อตัราการใชสิ้ทธิต่อหน่วย              :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุ้น (โดยอตัรา
การใช้สิทธิอาจเปลี�ยนแปลงในภายหลงัตามเงื�อนไขการ
ปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิ้ทธิ : ราคาการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจะเท่ากบั V บาท
ต่อหุ้นในปีที� D, V.K บาทต่อหุ้นในปีที� ? และ K บาทต่อหุ้น
ในปีที� O (โดยราคาการใชสิ้ทธิอาจเปลี�ยนแปลงในภายหลงั
ตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ) 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  : ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กนัยายน และธนัวาคม (วนักาํหนดใชสิ้ทธิ) โดยวนักาํหนด
ใช้สิทธิครั$ งแรกจะตรงกบัวนัที� OF กนัยายน 2561 (วนั
กาํหนดใช้สิทธิครั$ งแรก) และวนักําหนดใช้สิทธิครั$ ง
สุดทา้ยจะตรงกบัวนัที� 4 มิถุนายน 25NV โดยใบสําคญั
แสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี ตรงกบัวนัที� 4 มิถุนายน 25NV ใน
กรณีที�วนัใช้สิทธิครั$ งสุดทา้ย ดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดทาํ
การ ให้เลื�อนวนัใช้สิทธิครั$ งสุดทา้ยเป็นวนัทาํการสุดท้าย 
ก่อนวนัใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ย โดยระยะเวลาแสดงความจาํนง
ในการใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ยจะตอ้งไม่น้อยกวา่ 15 วนัก่อน
วนัใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ตลาดรองของใบสาํคญั :  บริษทัฯ จะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็น 
แสดงสิทธิ       หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลาดรองของหุน้สามญัที�เกิด :  บริษทัฯ จะนาํหุน้สามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั 
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จากการใชสิ้ทธิ  แสดงสิทธิที�ออกและเสนอขายในครั$ งนี$ เขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ  :  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จาํกดั (“ศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย”์) 

 
 
3.  การใช้สิทธิและเงื�อนไขการใช้สิทธิ 

3.1 วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ 
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 

มิถุนายน กนัยายน และธันวาคม (“วนักาํหนดใช้สิทธิ”) โดยวนักาํหนดใช้สิทธิครั$ งแรกจะตรงกบัวนัที� OF 
กนัยายน 2561 (“วนักาํหนดใชสิ้ทธิครั$ งแรก”) และวนักาํหนดใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ยจะตรงกบัวนัที� 4 มิถุนายน 
25NV โดยใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกบัวนัที� 4 มิถุนายน 25NV ในกรณีที�วนัใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ย
ดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดทาํการ ให้เลื�อนวนัใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ยเป็นวนัทาํการสุดท้ายก่อนวนัใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ย 
โดยระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ย จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าว  

 
3.2 การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซื$อหุน้สามญัของบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ความจาํนงใน

การใชสิ้ทธิซื$อหุ้นสามญัของ บริษทัฯ เฉพาะวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ระหวา่งเวลา 8.30 ถึง 15.30 น.ภายใน
ระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละครั$ ง (“ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ”) ในกรณีที�
วนัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดทาํการของธนาคารพาณิชยแ์ละ/หรือนายทะเบียน หลกัทรัพย ์
ใหเ้ลื�อนวนัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดใชสิ้ทธิครั$ งดงักล่าว 
ยกเวน้การแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ย ให้แสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลา 15 
วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ย (“ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ย”) 

ทั$งนี$บริษทัฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเพื�อพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ยกเวน้ในกรณีการใช้สิทธิครั$ งสุดทา้ย ซึ� งจะมีการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเพื�อพกัการโอน
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ย โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะขึ$น เครื�องหมาย SP 
เพื�อห้ามการซื$อขายใบสําคญัแสดงสิทธิล่วงหน้า 2 วนัทาํการก่อนปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที�วนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื�อพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิวนัแรกไม่ใช่วนัทาํการให้เลื�อนวนัปิดสมุด
ทะเบียนวนัแรกดงักล่าวเป็นวนัทาํการก่อนหนา้ 

บริษทัจะแจง้ข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาการแจง้ความ
จาํนงในการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ย อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ 
รายละเอียดบญัชีธนาคารเพื�อการจองซื$อและใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ การเปลี�ยนแปลงตวัแทนรับแจง้
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ความจาํนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และ/หรือ การเปลี�ยนแปลงสถานที�ที�ติดต่อในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ผ่านสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํการก่อน
ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิแต่ละครั$ ง และสําหรับวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ย บริษทัฯ 
จะแจง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรัพย ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน พร้อมทั$งส่งรายละเอียด
ดงักล่าวให้กบัผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�มีรายชื�อปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิด
สมุดทะเบียนทางไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

 
3.3 นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั$น 14 
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท:์ 0-2009-9999 โทรสาร: 0-200J-JJJD 
Website: www.set.or.th/tsd 

นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ จะรับผดิชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ� ง
ในสมุดทะเบียนจะตอ้ง ประกอบดว้ย ชื�อและนามสกุล สัญชาติ และที�อยูข่องผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ และ
รายละเอียดอื�นๆ ที�บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั จะกาํหนด ในกรณีที�ขอ้มูลไม่ตรงกนั
บริษทัฯ จะถือวา่ขอ้มูลที�ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลที�ถูกตอ้ง ดงันั$น ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีหนา้ที�ในการแจง้เปลี�ยนแปลงขอ้มูล หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการลงบนัทึกสมุดทะเบียน
ใบสําคญัแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนนายทะเบียนใบสําคญัแสดง
สิทธิ โดยจะแจง้การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย ์และแจง้สาํนกังาน กลต. ภายใน 15 วนั 

3.4 สถานที�ติดต่อในการใชสิ้ทธิ 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)  
ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์ชั$น D^ อาคารจตุัรัสจามจุรี  
319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
เบอร์ติดต่อ: 0-2684-8756  
โทรสาร: 0-2160-5394 
 

3.5 ขั$นตอนการใชสิ้ทธิ 
3.5.1  ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�ประสงคจ์ะใช้สิทธิซื$อหุน้สามญัของบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตาม

เงื�อนไขการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ โดยดาํเนินการและส่งเอกสารให้แก่บริษทัฯ ณ สถานที�ติดต่อในการ
ใชสิ้ทธิ ดงัต่อไปนี$  
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(ก)  แบบแจง้ความจาํนงการใช้สิทธิซื$อหุ้นสามญัที�ได้กรอกขอ้ความถูกตอ้งชัดเจนและ
ครบถว้นแลว้ทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ทั$งนี$ ผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื$อหุ้นสามญัได ้ณ สถานที�
ติดต่อในการใชสิ้ทธิในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ หรือในระยะเวลา
การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ย หรือ Download แบบแจง้ความจาํนงการ
ใชสิ้ทธิซื$อหุน้สามญัไดที้� www.apureholdings.com 

(ข)  ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามแบบที�ตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนดที�ระบุวา่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธินั$นมีสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิตามจาํนวน
ที�ระบุอยูใ่นแบบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื$อหุ้นสามญั ในกรณีของใบสําคญัแสดง
สิทธิที�อยูใ่นระบบใบหุ้น ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชใ้บสําคญัแสดงสิทธิเป็น
หลกัฐานในการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิไดท้นัที ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิ
ที�อยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิตอ้งแจง้ความจาํนงและ 
กรอกแบบคาํขอให้ถอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามที�
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด โดยยื�นต่อบริษทัหลกัทรัพยที์�ทาํหนา้ที�เป็นนายหนา้ซื$อขาย
หลกัทรัพย ์ (Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจะดาํเนินการแจง้บริษทั 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสาํคญัแสดงสิทธิสําหรับนาํมาใชเ้ป็นหลกัฐานในการแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิ 

(ค)  ชาํระเงินค่าหุ้นครั$ งเดียวเต็มตามจาํนวนในการใช้สิทธิตามที�ระบุในแบบแจง้ความจาํ
นงการใช้สิทธิซื$อหุ้นสามญั โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซื$อหุ้น
สามญัจะตอ้งชาํระเงินเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดร๊าฟท์ แคชเชียร์ เช็ค (หรือเช็ค
ธนาคาร)ที�สามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทาํการ นบัจาก
วนัที�แจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิและขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่าย “บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า 
จาํกดั (มหาชน) เพื�อการจองซื$อหุ้น” พร้อมทั$งเขียนชื�อ นามสกุล ที�อยู ่ และเบอร์
โทรศพัทที์�ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั เช็ค ดร๊าฟท ์หรือ แคชเชียร์เช็คดงักล่าว หรือโอนเงิน
สด เขา้บญัชีชื�อบญัชี “บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) เพื�อการจองซื$อหุ้น” 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พร้อมนาํส่งสาํเนาใบนาํฝากเงิน (Payin Slip) และ
เขียน ชื�อ นามสกุล ที�อยู ่และเบอร์โทรศพัทที์�ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั ทั$งนี$การใชสิ้ทธิซื$อ
หุ้นสามญัจะสมบูรณ์ต่อเมื�อบริษทัฯ สามารถเรียกเก็บเงินจาํนวนดงักล่าวได้แล้ว
เท่านั$น หากเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ที�ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิตอ้งรับผิดชอบ 
ให้ถือวา่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวแสดงเจตนายกเลิกและบริษทัฯ ตกลงให้ถือ
เป็นการยกเลิกการขอใชสิ้ทธิในครั$ งนั$น 
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(ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ในการชาํระเงิน บริษทัฯ จะแจง้การ
เปลี�ยนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย)์ 
ทั$งนี$บริษทัฯ จะส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัเช็คที�
เรียกเก็บเงินไม่ไดคื้นใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 
วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั$ ง ทั$งนี$ จะไม่มีการคาํนวณดอกเบี$ย 
ใหไ้ม่วา่ในกรณีใดๆ อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ยงัคงสามารถใชสิ้ทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิไดใ้นคราวต่อไป เวน้แต่การใชสิ้ทธิในครั$ งนั$นจะเป็นการใชสิ้ทธิ
ครั$ งสุดทา้ยให้ถือว่าหมดสิทธิที�จะซื$อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป 

(ง)  หลกัฐานประกอบการจองซื$อตามประเภทของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงันี$  
(1) บุคคลสัญชาติไทย  :  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนพร้อมรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง 
(2) บุคคลต่างดา้ว  :  สํา เนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสํา เนา

ถูกตอ้ง 
(3) นิติบุคคลในประเทศ  :  สําเนาหนังสือรับรองบริษทั ซึ� งออกให้โดย

กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วย งานที�เกี�ยวขอ้งไม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิพร้อม
รับรองสําเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจ ลงนามและ
ประทบัตราสําคญัของ นิติบุคคล (ถา้มี) และ
แนบเอกสารหลกัฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือ 
ชื�อ ตาม (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี พร้อมรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 

(4) นิติบุคคลต่างประเทศ  :  สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษทัรับรองโดย 
Notary Public หรือหน่วยราชการที�มีอาํนาจไม่
เกิน 6 เดือนพร้อม รับรองสําเนาถูกตอ้งและ
เอกสารหลกัฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อตาม 
(1) หรือ (2) แลว้แต่ กรณี พร้อมรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง 

(จ)  จาํนวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิที�ขอใชสิ้ทธิซื$อหุ้นสามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเต็ม
เท่านั$นโดยอตัราการใชสิ้ทธิ เท่ากบัใบสําคญัแสดงสิทธิหนึ�งหน่วยต่อหนึ�งหุ้นสามญั 
เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิ  
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(ฉ)  ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซื$อหุ้นสามญัไม่ตํ�ากว่า 100 หุ้น หรือ
ทวีคูณของ 100 หุ้น ยกเวน้กรณีที�ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีเศษหรือเป็นกรณีการ
ใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ย อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที�ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�มีสิทธิในการซื$อ
หุน้สามญัตํ�ากวา่ 100 หุน้ จะตอ้งใชสิ้ทธิในการซื$อหุน้สามญัในครั$ งเดียวทั$งจาํนวน 

 
3.5.2   เงื�อนไขเพิ�มเติมส่วนที�เกี�ยวกบัการใชสิ้ทธิของบุคคลที�ไม่ใช่สัญชาติไทย 

(ก)  บุคคลที�ไม่ใช่สัญชาติไทยจะสามารถใช้สิทธิในการซื$อหุ้นสามญัใหม่ทั$ งหมดหรือ
บางส่วนไดก้็ต่อเมื�อการใช้สิทธิซื$อหุ้นสามญันั$นไม่ทาํให้ขดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
เกี�ยวกบัสิทธิการถือหุน้ของบุคคลที�ไม่ใช่สัญชาติไทย 

(ข)  หากมีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิและหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�รอการใชสิ้ทธิ 
ณ วนัใช้สิทธิ รวมกนัมีมากกว่าจาํนวนหุ้นสามญัที�อนุญาตให้ซื$อได้โดยไม่ขดัต่อ
ขอ้จาํกดัการโอนหุ้นเรื�องสัดส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลที�มิใช่สัญชาติไทย บริษทั
ฯ จะดาํเนินการให้ผูที้�มิใช่สัญชาติไทยไดใ้ชสิ้ทธิตามลาํดบัการแจง้ความจาํนงในการ
ใชสิ้ทธิ ที�ครบถว้นสมบูรณ์ตามที�กาํหนดในขั$น ตอนและเงื�อนไขการใชสิ้ทธิ 

(ค)  บริษทัฯ จะคืนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิในส่วนที�ไม่
สามารถใช้สิทธิและเงินที�เหลือให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�ไม่ใช่สัญชาติไทย
ดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิใน
ครั$ งนั$นๆ โดยไม่มีดอกเบี$ย 

(ง)  หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่สามารถใชสิ้ทธิไดใ้นการใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ยเนื�องจาก
ขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัการถือครองหุ้นของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิให้ถือวา่ใบสําคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�นาํมาใชสิ้ทธิซื$อหุน้สามญันั$นหมดอายุลง โดยผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�มิใช่สัญชาติไทยดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อ
บริษทัฯ และบริษทัฯ จะไม่ดาํเนินการชดใชค้่าเสียหายที�เกิดขึ$นทั$งสิ$น 

3.5.3   ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื�นใด (ถา้มี) ตาม
บทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ที�ใชบ้งัคบัในการใชสิ้ทธิซื$อหุ้นสามญัตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

3.5.4   จาํนวนหุ้นสามญัที�ออกให้เมื�อมีการใชสิ้ทธินั$น จะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใช้
สิทธิซึ� งผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้ชาํระตามที�กล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิในขณะที�มีการใชสิ้ทธินั$น 
โดยบริษทัฯ จะออกหุน้สามญัเป็นจาํนวนเตม็ไม่เกินจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิคูณดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ แลว้ทาํให้มีเศษ
เหลืออยูจ่ากการคาํนวณดงักล่าว บริษทัฯ จะไม่นาํเศษดงักล่าวมาคิดคาํนวณและจะชาํระเงินที�เหลือจากการใช้
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สิทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการนบัจากวนั
กาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครั$ ง โดยไม่มีดอกเบี$ย 

3.5.5   หากบริษทัฯ ไดรั้บหลกัฐานใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ครบ
ตามจาํนวนที�ระบุไวใ้นแบบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื$อหุ้นสามญั หรือบริษทัฯ ตรวจสอบไดว้า่ขอ้ความที�ผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื$อหุ้นสามญันั$น ไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง 
หรือปิดอากรแสตมป์ ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งทาํ
การแกไ้ขเพื�อให้เป็นไปตามขั$นตอนและเงื�อนไขการใชสิ้ทธิภายในกาํหนดการใชสิ้ทธิครั$ งนั$นๆ มิฉะนั$น แลว้
บริษทัฯ จะถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในครั$ งนั$นสิ$นสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และบริษทัฯ จะ
จดัส่งเงินที�ไดรั้บและใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ
ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิโดยไม่มีดอกเบี$ย ให้ไม่วา่ในกรณีใด 
อย่างไรก็ดีใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวขา้งตน้ยงัมีผลใช้
สิทธิต่อไปจนถึงวนักาํหนดใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ย 

3.5.6   ในกรณีที�ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิชาํระเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น บริษทัฯ มีสิทธิจะ
ดาํเนินการประการหนึ�งประการใดต่อไปนี$ตามที�บริษทัฯ เห็นสมควร 

(ก)  ถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิในครั$ งนั$นสิ$นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ 
หรือ 

(ข)  ถือว่าจาํนวนหุ้นสามญัที�จองซื$อมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนที�จะไดรั้บตามจาํนวนเงินใน
การใชสิ้ทธิซึ� งบริษทัฯ ไดรั้บชาํระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั$น หรือ 

(ค)  ให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิชําระเงินเพิ�มเติมตามจาํนวนที�ประสงค์จะใช้สิทธิให้
ครบถว้นภายในวนักาํหนดใชสิ้ทธิ หากบริษทัฯ ไม่ไดรั้บเงินครบตามจาํนวนในการใช้
สิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าวบริษทัฯ จะถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิใน
ครั$ งนั$นสิ$นสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิเวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ยบริษทัฯ มี
สิทธิที�จะเลือก ดาํเนินการตามขอ้ (ข) กล่าวคือบริษทัฯ จะถือวา่จาํนวนหุ้นสามญัที�จอง
ซื$อมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนที�จะได้รับตามจาํนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ� งบริษทัไดรั้บ
ชาํระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั$น 

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) ขา้งตน้ บริษทัฯ จะส่งเงินที�ไดรั้บไวแ้ละใบสําคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิซึ� งบริษทัฯ ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี$ย ส่วนในกรณี (ข) 
ขา้งตน้ บริษทัฯ จะส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนที�เหลือในกรณีที� บริษทัฯ 
ถือวา่มีการใชสิ้ทธิเพียงบางส่วนคืนใหก้บัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการ
นบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว
ยงัมีผลใชสิ้ทธิต่อไปจนถึงวนักาํหนดใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ย 
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3.5.7   เมื�อผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซื$อหุ้น
สามญั ไดป้ฏิบติัตามเงื�อนไขการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื$อหุ้นสามญั กล่าวคือ ไดส่้งมอบทั$งใบสําคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ แบบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื$อหุ้นสามญัและชาํระเงินค่าจองซื$อหุ้น
สามญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิก
ถอนการใชสิ้ทธิได ้

3.5.8   ในกรณีที�ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบสําคญัแสดง
สิทธิเป็นจาํนวนมากกวา่จาํนวนที�ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ หากใบสาํคญัแสดงสิทธินั$นอยูใ่นระบบใบหุ้น บริษทัฯ จะ
ส่งใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจาํนวนของใบสําคญัแสดงสิทธิที�ลดลงให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธินั$นๆ และจะทาํการยกเลิก
ใบสําคญัแสดงสิทธิใบเก่า หรือหากเป็นใบสําคญัแสดงสิทธิในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) บริษทัฯ จะ
ทาํการส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยผา่นบญัชีฝากหลกัทรัพยที์�
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ภายใน 14 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธินั$นๆ 
ทั$งนี$ตามวธีิการที�ไดร้ะบุมาในแบบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื$อหุน้สามญั 

3.5.9   ในกรณีที�บริษทัฯ ตอ้งส่งใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมทั$งการ
ส่งเงินที�ไดรั้บไวจ้ากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือเงินที�เหลือจากการใชสิ้ทธิไม่วา่กรณีใดๆ ให้แก่ผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิ บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามชื�อและที�อยูที่�ปรากฏในแบบแจง้ความจาํ
นงการใช้สิทธิซื$อหุ้นสามญั โดยบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที�อาจเกิดขึ$น
เนื�องจากการส่งดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิอาจตกลงกบับริษทัฯ ที�จะมารับไปดว้ยตนเองก็
ได ้โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตอ้งระบุมาในแบบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื$อหุน้สามญัในแต่ละครั$ งดว้ย 

3.5.10   บริษทัฯ จะแจง้รายชื�อผูถื้อหุ้นสามญัใหม่ที�มาจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิต่อ
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษทั และจะนาํรายชื�อ
ดงักล่าวไปจดทะเบียน กบักระทรวงพาณิชย ์ เป็นผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นตาม
จาํนวนหุน้สามญัที�คาํนวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิในคราวนั$นภายใน 14 วนันบัแต่วนัใชสิ้ทธิแต่ละครั$ ง 

บริษทัฯ จะดาํเนินการยื�นขออนุญาตนาํหุ้นสามญัที�ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน  30 
วนั นบัแต่วนักาํหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั$ ง ทั$งนี$ เพื�อให้หุ้นสามญัดงักล่าวสามารถทาํการซื$อขายในตลาด
หลกัทรัพยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบริษทัฯ 

3.5.11   ในการออกและส่งมอบหุ้นสามญัที�ออกใหม่นั$น ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิอาจเลือกวิธีการ
รับมอบหุ้นสามญัวิธีการใดวิธีการหนึ�งดงัต่อไปนี$ โดยจะตอ้งระบุมาในแบบแจง้ความจาํนงการใช้สิทธิซื$อหุ้น
สามญัดว้ย 

(ก)  ในกรณีที�ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ที�จะฝากหุ้นสามญัไวใ้นบญัชีของบริษทั
หลักทรัพย์ซึ� งผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิมีบญัชีซื$อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี$ ผูถื้อ
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ใบสําคญัแสดงสิทธิตอ้งระบุชื�อบริษทัหลกัทรัพยเ์ลขที�สมาชิก (Broker) และเลขที�
บญัชีซื$อขายหลกัทรัพยข์องผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิให้ถูกตอ้งในแบบแจง้ความจาํนง
การใช้สิทธิซื$อหุ้นสามญั บริษทัฯ จะส่งมอบหุ้นสามญัผ่านบญัชีฝากหลกัทรัพย์
ดงักล่าวภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครั$ ง 

(ข)  ในกรณีที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะขอรับเป็นใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื�อ
ของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะส่งมอบใบหุ้น
สามญัตามจาํนวนที�ไดใ้ชสิ้ทธิให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตามชื�อที�อยูที่�ระบุไวใ้นแบบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื$อหุ้นสามญัภายใน 1K วนัทาํ
การนบัจากวนักาํหนดการใช้สิทธิแต่ละครั$ ง ในกรณีนี$ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่
สามารถขายหุน้สามญัที�ไดรั้บในตลาดหลกัทรัพยไ์ดจ้นกวา่จะไดรั้บใบหุน้ 

(ค)  ในกรณีที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยโ์ดย
จะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขที� 600 ในกรณีนี$บริษทัฯ 
จะดาํเนินการนาํหุ้นสามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้บั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละ
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุ้นสามญั และออกหลกัฐานการฝาก
ให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับจดัสรรภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัครบ
กาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั$ ง  

ในกรณีที�ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิเลือกให้บริษัทฯ ดําเนินการตามข้อ (ก) ชื�อของ                 
ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิในแบบแจง้ความจาํนงการใช้สิทธิซื$อหุ้นสามญั จะต้องตรงกบัชื�อเจ้าของบญัชี            
ซื$อขายหลกัทรัพยที์�ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ที�จะฝากหุ้นไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว 
มิฉะนั$นแลว้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิที�จะดาํเนินการออกใบหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิตามขอ้ (ข) 
แทน 

3.5.12   เมื�อเลยวนักาํหนดการใช้สิทธิครั$ งสุดทา้ยแลว้ยงัไม่มีการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวจะหมดสภาพและไม่สามารถนาํมาใชสิ้ทธิไดอี้กต่อไป 

3.5.13  ใบสาํคญัแสดงสิทธินี$ไม่มีขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัฯ เรียกใหใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลา
ที�กาํหนด 
 
4.  เงื�อนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ จะดาํเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในการซื$อหุ้นสามญัตลอดอายุของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ เมื�อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งดงัต่อไปนี$  

ก.  เมื�อบริษทัฯ เปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลเนื�องจากการรวม
หรือการแบ่งแยกหุน้สามญัที�ไดอ้อกแลว้ของบริษทัฯ 
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 การเปลี�ยนราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตั$งแต่วนัที�มีการจด
ทะเบียนเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั กบักระทรวงพาณิชย ์ เพื�อให้ผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิไดรั้บหุ้นสามญัตามจาํนวนที�คาํนวณไดต้ามสูตรและประเภท เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัของบริษทัฯ ที�ออก
ภายหลงัจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว 

1.  ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี$  
Price 1 = Price 0 x Par 1 

         Par 0 
2.  อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี$  

Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 
          Par 1 
 

โดยที�  Price 1   คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
Price 0   คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 1   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 0   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
Par 1   คือ  มูลค่าที�ตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปลี�ยนแปลง 
Par 0   คือ  มูลค่าที�ตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปลี�ยนแปลง 

 
ข.  เมื�อบริษทัฯ เสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั�วไปและ/

หรือบุคคลในวงจาํกดั ในราคาเฉลี�ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที�คาํนวณไดต้ํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้น
สามญัของบริษทัฯ” 

 การเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตั$งแต่วนัแรกที�ผูซื้$อ
หุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซื$อหุ้นสามญัที�ออกใหม่ (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ประกาศขึ$นเครื�องหมาย XR) สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ           
วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัออกใหมแ่ก่ประชาชนทั�วไปและ/หรือบุคคลในวงจาํกดัแลว้แต่กรณี ในกรณี
ดงักล่าวขา้งตน้ ให้เปรียบเทียบราคาเฉลี�ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที�ออกใหม่คาํนวณได้จากจาํนวนเงินทั$งสิ$นที�
บริษทัฯ จะไดรั้บการเสนอขายหุน้ หกัดว้ยค่าใชจ่้ายที�เกิดจากการออกหลกัทรัพยน์ั$นหารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัที�
ออกใหม่ทั$งสิ$น 

 อนึ� ง ในกรณีที�เมื�อมีการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่พร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาการ         
เสนอขาย ในเงื�อนไขที�จะตอ้งจองซื$อดว้ยกนั ให้นาํราคาเฉลี�ยทั$ง 2 ราคา และจาํนวนหุ้นที�ออกใหม่มาคาํนวณ
ราคาเฉลี�ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที�ออกใหม่ แต่ในกรณีที�การเสนอขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยู่ภายในเงื�อนไขที�
ตอ้งจองซื$อดว้ยกนั ให้นาํจาํนวนหุ้นและราคาเสนอขายที�ต ํ�ากวา่ร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของ "ราคาตลาดของหุ้น
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สามญัของบริษทัฯ" มาคาํนวณการเปลี�ยนแปลงเท่านั$น คาํนิยาม "ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ" ได้
กาํหนดไวเ้ท่ากบั “ราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ$ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัฯ” โดยที� “ราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ$ าหนกั
ของหุน้สามญัของบริษทัฯ” หมายถึง มูลค่าการซื$อขายหุ้นสามญัทั$งหมดของบริษทัฯ หารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญั
ของบริษทัฯ ที�ทาํการซื$อขายทั$งหมดในระยะเวลา 15 วนัทาํการ (วนัที�เปิดทาํการซื$อขายของตลาดหลกัทรัพย)์ 
ติดต่อกนัก่อนวนัที�ใชใ้นการคาํนวณ  

วนัที�ใชใ้นการคาํนวณ หมายถึง วนัแรกที�ผูซื้$อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซื$อหุ้นสามญัออก
ใหม่ สาํหรับกรณีที�เป็นการขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือวนัแรกของการขายหุ้นสามญัออกใหม่แก่ประชาชน
ทั�วไป และ/หรือ กรณี เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

1.   ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี$  
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 

                                                                 [MP x (A + B)] 
2.   อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี$  

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

โดยที�  Price 1   คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
Price 0   คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 
Ratio 1   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 0   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 
MP   คือ  ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ 
A   คือ  จาํนวนหุ้นสามญัที�ไดเ้รียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนั 

ก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพื�อการจองซื$อหุ้น 
สามญัที�ออกใหม่ และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอ 
ขายหุน้สามญัที�ออกใหม่แก่ประชาชนทั�วไปและ/หรือ 
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

B   คือ  จาํนวนหุ้นสามญัที�ออกใหม่จากการใหเ้สนอขายผูถื้อ 
หุน้เดิมและ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั�วไปและ/หรือ 
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

BX   คือ  จาํนวนเงินที�จะไดรั้บทั$งสิ$นหลงัหกัค่าธรรมเนียมการ 
จาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายของหุ้นสามญัที� 
ออกใหม่นั$นทั$งการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/ 
หรือการเสนอขายประชาชนทั�วไป 
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ค.  เมื�อบริษทัฯ เสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือบุคคลทั�วไปและ/

หรือบุคคลในวงจาํกดั โดยหลกัทรัพยน์ั$นให้สิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
หรือใชสิ้ทธิซื$อหุ้นสามญั เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื$อหุ้นสามญั โดยที�ราคาเฉลี�ยต่อ
หุ้นของหุ้นสามญัที�จะออกใหม่เพื�อรองรับสิทธิดงักล่าวตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของผู ้
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ” 

 การเปลี�ยนราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั$งแต่วนัแรก (วนัที�ใชใ้น
การคาํนวณ) ที�ผูซื้$อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซื$อหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ใดๆ ที�ให้สิทธิที�จะแปลง
สภาพ/เปลี�ยนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหสิ้ทธิในการจองซื$อหุน้สามญั (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ขึ$นเครื�องหมาย XW) สาํหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการ
เสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ใดๆ ที�ให้สิทธิที�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัแก่บุคคลทั�วไปและ/หรือ
บุคคลในวงจาํกดั ตามแต่กรณี 

  ทั$งนี$ ราคาเฉลี�ยต่อหุน้ของหุ้นสามญัที�ออกใหม่เพื�อรองรับสิทธิคาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินที�จะ
ไดรั้บจากการขายหลกัทรัพยที์�มีสิทธิที�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิในการจองซื$อหุ้นสามญั
หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายของหลกัทรัพยที์�ออกนั$นรวมกบัเงินที�จะไดรั้บ
จากการใชสิ้ทธิซื$อหุ้นสามญันั$น หารดว้ยจาํนวนหุ้นทั$งสิ$นที�ตอ้งออกใหม่เพื�อรองรับการใชสิ้ทธินั$นโดยราคา
ตลาดที�ใชใ้นการคาํนวณใหใ้ชเ้ช่นเดียวกบัขอ้ ข. 

 
1.    ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี$  

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

2.    อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี$  
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 

      [(A x MP) + BX] 
 

โดยที�  Price 1   คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
Price 0   คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 1   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 0   คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
MP   คือ  ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ 
A  คือ  จาํนวนหุ้นสามญัที�ไดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อน

ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพื�อการจองซื$อหลกัทรัพยที์�ออก
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ใหม่ที�มีสิทธิที�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้นสามัญได ้
หรือใหสิ้ทธิในการซื$อหุ้นสามญัและ/หรือก่อนวนัแรกของ
การเสนอขายหลักทรัพย์ที�ออกใหม่ที�มีสิทธิที�จะแปลง
สภาพ/ เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัไดห้รือให้สิทธิในการซื$อหุ้น
สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั�วไปและ /หรือบุคคลในวงจาํกดั 

B  คือ  จาํนวนหุ้นสามญัที�ออกใหม่เพื�อรองรับการใช้สิทธิของ
หลักทรัพย์ใดๆที�มีสิทธิที�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้น
สามญัไดห้รือให้สิทธิในการซื$อหุ้นสามญัตามที�เสนอขาย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั�วไป
และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั 

BX  คือ  จาํนวนเงินที�จะได้รับทั$งสิ$น หลังหักค่าธรรมเนียมการ
จํา หน่ า ย แ ล ะ รับ ป ร ะ กัน ก า รจํา หน่ า ย จา ก ก า รอ อ ก
หลกัทรัพยใ์ดๆ ที�มีสิทธิที�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุ้น
สามญัได้หรือให้สิทธิในการซื$อหุ้นสามญั สําหรับการ
เสนอขาย ให้แ ก่ผู ้ถือ หุ้น เ ดิมและ/หรือเส นอข ายแก่
ประชาชนทั�วไปรวมกบัเงินที�จะไดรั้บจากการใช้สิทธิซื$อ
หุน้สามญัและ/หรือบุคคลในวงจาํกดั 

 
ง.  เมื�อบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลทั$งหมด หรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ การ

เปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั$งแต่วนัแรก (วนัที�ใชใ้นการคาํนวณ) ที�ผู ้
ซื$อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยขึ$นเครื�องหมาย XD) โดย
ราคาตลาดที�ใชใ้นการคาํนวณใหใ้ชเ้ช่นเดียวกบัขอ้ ข.  

1.   ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี$  
Price 1 = Price 0 x A 

    (A + B) 
2.    อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี$  

Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 
A 
 

โดยที�  Price 1  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
 Price 0  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
 Ratio 1 คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
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 Ratio 0  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
 A  คือ  จ ํานว นหุ้น ส า มัญที� ไ ด้ เ รี ย ก ชํา ระ เต็ ม มู ล ค่ า แ ล้ว  ณ             

ว ันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้นเพื�อสิทธิในการรับ            
หุน้ปันผล 

 B  คือ  จาํนวนหุ้นสามญัที�ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามญัปัน
ผล 

 
จ.  เมื�อบริษทัจ่ายเงินปันผลไม่วา่จะจ่ายจากกาํไรสุทธิ หรือกาํไรสะสม เป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อย

ละ 80 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ สําหรับการ
ดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในช่วงอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกในครั$ งนี$  การคาํนวณอตัราร้อย
ละเงินปันผลที�จ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นให้คาํนวณโดยนาํเงินปันผลที�จ่ายออกจริง หารดว้ยกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงิน
ไดข้องผลการดาํเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั โดยที�เงินปันผลที�จ่ายออกจริงดงักล่าวให้รวมถึงเงิน
ปันผลที�จ่ายระหวา่งกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าวดว้ย การเปลี�ยนแปลง ราคาการใชสิ้ทธิและอตัรา
การใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั$งแต่วนัแรก (วนัที�ใชใ้นการคาํนวณ) ที�ผูซื้$อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล 
(วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศขึ$นเครื�องหมาย XD) โดยราคาตลาดที�ใชใ้นการคาํนวณให้
ใชเ้ช่นเดียวกบัขอ้ ข. 

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

 MP 
2.   อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี$  

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

โดยที�  Price 1  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
 Price 0  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
 Ratio 1  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
 Ratio 0  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
 MP  คือ  ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ 
 D  คือ  เงินปันผลต่อหุน้ที�จ่ายจริงแก่ผูถื้อหุน้ 
 R  คือ  เงินปันผลต่อหุ้นที�จ่ายหากนาํกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้

ในอตัราร้อยละ 80 มาคาํนวณจากจาํนวนหุ้นทั$งหมดที�มี
สิทธิไดรั้บเงินปันผล 
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ฉ.  ในกรณีที�มีเหตุการณ์ใดๆ อนัทาํให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึง

ได ้โดยที�เหตุการณ์นั$นไม่ไดก้าํหนดอยูใ่นขอ้ ก. ถึงขอ้ จ. ใหผู้อ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและที�ปรึกษาทางการเงิน
รวมกนัพิจารณาเพื�อกาํหนดการเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิใหม่โดยไม่ทาํให้สิทธิ
ของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั$นเป็นที�สุดและแจง้ให้สํานกังาน 
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�มีเหตุให้ตอ้งดาํเนินการเปลี�ยนแปลงการใช้สิทธิดงักล่าว และบริษทัฯ 
จะแจ้งอตัราและราคาการใช้สิทธิใหม่ผ่านสื� ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวนัที�มี
เหตุการณ์เกิดขึ$น หรือก่อนหรือภายในเวลา J.FF น. ของวนัที�ราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิดงักล่าวมีผล
บงัคบัใช ้

 
ช.  การคาํนวณการเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิทธิตามขอ้ ก. ถึง ฉ. เป็นอิสระ

ต่อกนั และจะคาํนวณการเปลี�ยนแปลงตามลาํดบัเหตุการณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุ้น
สามญัของบริษทัฯ สําหรับในกรณีที�เหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ$นพร้อมกนัให้คาํนวณการเปลี�ยนแปลงเรียงลาํดบั
ดงันี$ คือ ขอ้ ก. จ. ง. ข. ค. และ ฉ. โดยในแต่ละลาํดบัครั$ งที�คาํนวณการเปลี�ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้
สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตาํแหน่ง และอตัราการใชสิ้ทธิเป็น ทศนิยม 5 ตาํแหน่ง 

 
ซ.  การคาํนวณการเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิทธิตามขอ้ ก. ถึง ฉ. จะไม่มีการ

เปลี�ยนแปลงซึ� งทาํให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงขึ$น และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการร่วมหุ้นใน
กรณีที�หุน้สามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของการแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิในแต่ละครั$ ง 
(ทศนิยม 5 ตาํแหน่งของอตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง) คาํนวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตดั
เศษของหุน้นั$นทิ$ง และหากราคาการใชสิ้ทธิหลงัการเปลี�ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาํแหน่ง) คูณกบัจาํนวนหุ้นสามญั
ในการแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิในรอบนั$น คาํนวณไดเ้ป็นเศษของบาท ใหต้ดัเศษของบาททิ$ง 

 
ฌ.  ในกรณีที�การเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิดงักล่าว มีผลทาํให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่มีราคาตํ�า

กวา่มูลค่าที�ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ ใหถื้อเอามูลค่าที�ตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ เป็นราคาการใช้
สิทธิใหม่แทน เวน้แต่บริษทัฯ จะมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ส่วนอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ให้ใชอ้ตัราการใช้
สิทธิที�คาํนวณไดต้ามขอ้ ก. ถึง ฉ. เช่นเดิม 

 
ญ.  การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามขอ้ ก. ถึงขอ้ ฉ. บริษทัฯ จะ

ดาํเนินการแจง้ผลการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคาํนวณและเหตุผลที�ตอ้งมีการ
เปลี�ยนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ โดยไม่ชกัชา้
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ในวนัที�มีเหตุการณ์เกิดขึ$น หรือก่อนหรือภายในเวลา J.FF น. ของวนัที�ราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

 
ฎ.  บริษทัฯ จะไม่ขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิและจะไม่แกไ้ขเปลี�ยนแปลงราคาและอตัราการใช้

สิทธิ เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ 
 
ฏ.  บริษทัฯ อาจทาํการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทน

การปรับอตัราการใชสิ้ทธิก็ได ้ 
 
ทั$งนี$หากบริษทัฯ ตอ้งออกหุ้นรองรับเพิ�มเติม บริษทัฯ ตอ้งยื�นมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นที�อนุมติัให้ออกหุ้น

รองรับการปรับสิทธินั$น อย่างเพียงพอต่อสํานกังานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือวา่บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตให้
เสนอขายหุน้รองรับ 

 
5.  การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที�บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื�อรองรับการใช้สิทธิ 

บริษทัฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิต่อเมื�อผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิได้แสดง
ความจาํนงการใชสิ้ทธิในวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครั$ ง และปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามเงื�อนไขที�กาํหนด 
และบริษทัฯ ไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดอ้ยา่งครบถว้นโดย
ค่าเสียหายที�บริษทัฯ จะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ สามารถคาํนวณไดด้งันี$  

ค่าเสียหายต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP - EP) 
โดยที�  B  คือ  จาํนวนหุน้ที�ไม่สามารถจดัให้มีและ/หรือเพิ�มขึ$นไดต้ามอตัราการใช้

สิทธิที�เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ$น ต่อ 1 หน่วย 
 MP        คือ  ราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ$ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทั 15 วนัทาํการ

ติดต่อกนัก่อนวนักาํหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั$ งซึ� งผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิมาแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิ 

 EP คือ  ราคาการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงแลว้ 

การชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น บริษทัฯ จะชําระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะและจะจดัส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับภายใน 14 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ
ตามที�อยูที่�ปรากฎในแบบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื$อหุน้สามญั 

อนึ�ง ในกรณีที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�มีสัญชาติต่างดา้วใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิเป็น
หุน้สามญัแต่ไม่สามารถดาํเนินการได ้เนื�องจากอตัราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างดา้วในขณะนั$นเกินกวา่จาํนวน
ที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในกรณีเช่นนี$บริษทัฯ จะไม่ชดใชค้่าเสียหายหรือดาํเนินการอนัใดให้แก่ผูถื้อ
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิชาวต่างดา้วดงักล่าว และผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิชาวต่างดา้วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
หรือเรียกร้องให้บริษทัฯ ชดใชใ้ดๆ ทั$งสิ$น อยา่งไรก็ดี ใบสําคญัแสดงสิทธิยงัมีผลใชต่้อไปจนถึงวนัสิ$นสุดการ
ใชสิ้ทธิ หาก ณ วนัใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิชาวต่างดา้วยงัไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้ เนื�องจาก
อตัราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างด้าวในขณะนั$นเกินกว่าจาํนวนที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ให้ถือว่า
ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายุลงโดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�มีสัญชาติต่างดา้วดงักล่าว ไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษทัฯ และบริษทัฯ จะไม่ดาํเนินการชดใชค้่าเสียหายที�เกิดขึ$นทั$งสิ$น 

 
6.  สถานภาพของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�อยู่ระหว่างการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ 

ในช่วงระยะเวลาตั$งแต่ที�ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�ไดแ้สดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิโดยสมบูรณ์แลว้
นั$นจนถึงวนัก่อนที�นายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ไดจ้ดแจง้ชื�อของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นผู ้
ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ที�กระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ทุกประการ 
บริษทัฯ จะถือวา่สิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว มีสิทธิและสภาพเหมือนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิราย
อื�นที�ยงัไม่ไดแ้สดงความจาํนงในการใช้สิทธิ และนบัแต่วนัที�นายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ไดจ้ดแจง้
รายชื�อผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�ไดแ้สดงความจาํนงการใชสิ้ทธิโดยสมบูรณ์แลว้นั$น ลงในสมุดทะเบียนผูถื้อ
หุ้นสามญัของบริษทัฯ ที�กระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ทุกประการ บริษทัฯ จะถือวา่สิทธิของผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงักล่าวมีฐานะเป็นผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยสมบูรณ์ 

ในกรณีที�บริษทัฯ มีการปรับราคาใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิในช่วงที�บริษทัฯ ยงัไม่ไดน้าํหุ้น
สามญัที�เกิดขึ$น จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิที�ได้ทาํการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิยอ้นหลังโดยบริษทั ฯ จะดาํเนินการออกหุ้นสามญัใหม่
เพิ�มเติมให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที�สุดตามจาํนวนที�ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บหาก
ราคาที�ไดป้รับใหม่นั$นมีผลบงัคบัใชโ้ดยหุน้สามญัส่วนเพิ�มอาจไดรั้บชา้กวา่หุน้สามญัที�ไดรั้บก่อนหนา้นี$แลว้แต่
ไม่เกิน 45 วนันบัจากวนัที�มีการปรับสิทธิ 

 
7.  สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที�เกดิจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

หุน้สามญัที�ออกใหม่เนื�องจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้น
สามญัเดิมของบริษทัฯ ซึ� งไดอ้อกก่อนหนา้นี$แลว้และเรียกชาํระเต็มมูลค่าทุกประการทั$งนี$นบัแต่วนัที�มีการจด
แจง้ชื�อผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ฯ ที�กระทรวงพาณิชยรั์บจด
ทะเบียนเรียบร้อยแลว้ หากบริษทัฯ ไดป้ระกาศวนักาํหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื�นใดให้แก่ผู ้
ถือหุ้นก่อนวนัที�บริษทัฯ ไดจ้ดแจง้ชื�อของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ที�กระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงิน
ปันผลหรือผลประโยชน์อื�นนั$น 
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8.  การจอง การจําหน่าย และการจัดสรร 
8.1   วธีิการเสนอขายหลักทรัพย์ 
การเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิครั$ งนี$ไม่ผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ละรับประกนัการจาํหน่าย 
8.2   วธีิการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ใบสําคญัแสดงสิทธิในครั$ งนี$ เป็นการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า ดงันั$น จึงไม่มีการชาํระเงินค่าจองซื$อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
8.3   วธีิการส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ 
บริษทัฯ จะดาํเนินการให้ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ เป็นนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ และบริษทัฯ จะ

ดาํเนินการส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี$  
ก)   กรณีผูถื้อหุน้เดิมไม่มีบญัชีซื$อขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทั ศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัฯ จะออกและส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นตามที�อยูที่�ระบุ
ไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยจะออกและส่งมอบให้แก่ผูที้�ไดรั้บการจดัสรรภายใน 15 วนัทาํการ 
นบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ เพื�อใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถซื$อขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในตลาด
หลกัทรัพยไ์ดท้นัทีที�ไดรั้บใบสําคญัแสดงสิทธิ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อนุญาตให้ใบสําคญั
แสดงสิทธิของบริษทัฯ สามารถทาํการซื$อขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ได ้

ข)   กรณีผูถื้อหุ้นเดิมมีบญัชีซื$อขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หากผูถื้อหุ้นเดิมมีบญัชีซื$อขายหลกัทรัพยอ์ยูแ่ลว้กบับริษทัหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ 
จะดาํเนินการให้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื$อหุ้นสามญัจดัสรรให้แก่ผู ้
ถือหุ้นเดิม ตามจาํนวนที�ได้รับการจดัสรรโดยการโอนเขา้บญัชีหลกัทรัพยผ์่านระบบไร้ใบหุ้น (Scripless 
System) ผา่นบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) ภายใน ^ วนัทาํการนบัแต่วนัที�ออกใบสําคญัแสดง
สิทธิ ในกรณีนี$ผูไ้ดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซื$อหุน้สามญัครั$ งแรกไดท้นั และขายใบสําคญั
แสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอนุญาตให้ใบสําคญัแสดงสิทธิของ
บริษทัฯ สามารถทาํการซื$อขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

8.4   รายละเอยีดเกี�ยวกบัหุ้นสามัญที�ออกใหม่เพื�อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื$อหุ้นสามัญ 
จาํนวนหุ้นสามญัที�สาํรองไวเ้พื�อรองรับการใชสิ้ทธิ   JK,M?N,KKO หุน้ 
มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ      0.70   บาท 
ราคาการใชสิ้ทธิหุน้ละ      4.00   บาทในปีที� D 
       V.KF  บาทในปีที� ? 
       K.FF  บาทในปีที� O 
หุน้ที�สาํรองไวเ้พื�อรองรับการใชสิ้ทธิคิดเป็น ไม่เกินร้อยละ DF.FF ของจาํนวน

หุ้ น ส า มัญ ที� จ ํา ห น่ า ย ไ ด้ แ ล้ ว
ทั$ งหมดของบริษัท (จํานวน 
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958,265,537 หุ้น) (มูลค่าที�ตราไว้
หุน้ละ 0.70 บาทต่อหุน้) 

สิทธิประโยชน์และเงื�อนไขอื�น     -ไม่มี- 
 

8.5   ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ และตลาดรองของหุ้นสามัญที�เกดิจากการใช้สิทธิ 
8.5.1  ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จดัสรรในครั$ งนี$บริษทัฯ จะยื�นขอเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
ทั$งนี$ภายใตเ้งื�อนไขการปฏิบติัตามประกาศ และกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้ง โดยจะดาํเนินการภายใน 45 วนั หลงัจาก
ไดท้าํการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นที�เรียบร้อยแลว้ 

8.5.2  ตลาดรองของหุน้สามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิ 
 บริษทัฯ จะดาํเนินการยื�นขออนุญาตนาํหุ้นสามญัที�ออกใหม่จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ

ของใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน  
30 วนั นบัแต่วนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั$ ง ทั$งนี$ เพื�อให้หุ้นสามญัดงักล่าวสามารถทาํการซื$อขายในตลาด
หลกัทรัพยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบริษทัฯ 

 
8.6   การจัดทาํและการส่งมอบใบหุ้นสามัญที�ได้จากการใช้สิทธิ 
การออกและส่งมอบหุ้นสามญัที�ออกใหม่ ชื�อที�ระบุในใบหุ้นสามญัออกใหม่จะใช้ชื�อผูถื้อใบสําคญั

แสดงสิทธิ โดยบริษทัฯ จะจดัส่งใบหุ้นไปยงัผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิตามที�อยูที่�ไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงความ
จาํนงการใชสิ้ทธิ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 45 วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครั$ ง อยา่งไรก็
ตาม ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจเลือกใชบ้ริการระบบซื$อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ของศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยก์็ได ้ซึ� งจะไม่ทาํใหสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิลดลง 

 
9.  การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

9.1   การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ไม่ไดฝ้ากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงันี$  

(1)    แบบการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งผูโ้อนและผูรั้บโอน 
การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ เมื�อผูโ้อนใบสําคญัแสดงสิทธิซึ� งเป็นผูที้�สมุด

ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิระบุชื�อเป็นเจา้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิในจาํนวนที�จะทาํการโอนหรือผูรั้บโอน
คนสุดทา้ยโดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเนื�อง ครบถว้นจากผูที้�ปรากฎชื�อดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้ง
มอบใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูรั้บโอนโดยลงลายมือชื�อสลกัหลงัแสดงการโอนใหไ้วด้ว้ย 

(2)   ผลการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งผูรั้บโอนกบัผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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การโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะใช้ย ันกับผู ้ออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิได้ก็ ต่อ เ มื� อ                   
นายทะเบียนได้รับคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ พร้อมทั$งใบสําคญัแสดงสิทธิที�ผูรั้บโอน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิไดล้งลายมือชื�อเป็นผูรั้บโอนในดา้นหลงัของใบสาํคญัแสดงสิทธินั$นครบถว้นแลว้ 

(3)    ผลของการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งผูรั้บโอนกบับุคคลภายนอก 
การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้ย ันกับบุคคลภายนอกได้ก็ ต่อเมื�อนายทะเบียนได้

ลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเรียบร้อยแลว้ 
(4)    การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อนายทะเบียน 

จะตอ้งกระทาํ ณ สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนในวนัและเวลาทาํการของนายทะเบียน
และจะตอ้งทาํตามแบบและวธีิการที�นายทะเบียนกาํหนด โดยนายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคาํขอลงทะเบียน
การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิหากนายทะเบียนเห็นวา่การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธินั$นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยผู ้
ขอลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ลงลายมือชื�อครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 9.1 (1) พร้อมทั$ง
หลกัฐานอื�นๆ ที�ยนืยนัถึงความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอน ใบสาํคญัแสดงสิทธิตามที�
นายทะเบียนกาํหนดให้แก่นายทะเบียนดว้ย ซึ� งนายทะเบียนจะลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 7 วนัทาํการหลงัจากวนัที�นายทะเบียนได้รับคาํขอ
ลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมทั$งใบสําคญัแสดงสิทธิและหลกัฐานอื�นๆ ที�จะตอ้งส่งมอบ
ครบถว้นเรียบร้อยแลว้ 

9.2    การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และหน่วยงานอื�นๆ 
ที�เกี�ยวขอ้ง 

 
10.  ข้อจํากดัในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิ 

10.1   การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
บริษทัฯ ไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่การโอนที�เกิดขึ$นในช่วงปิดสมุดทะเบียน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื�อพกัการโอนสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ย
และใบสําคญัแสดงสิทธิจะถูกสั�งพกัการซื$อขาย (หรือทาํการขึ$นเครื�องหมาย SP) จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยล่วงหนา้ 2 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหรือระยะเวลาตามที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย กาํหนด (ในกรณีที�วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิวนัแรกไม่ใช่วนัทาํการให้
เลื�อนวนัปิดสมุดทะเบียนวนัแรกดงักล่าวเป็นวนัทาํการก่อนหนา้) อนึ�ง ในกรณีที�จะมีการประชุมผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิ บริษทัฯ จะใหมี้การปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิเพื�อกาํหนดสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมในระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดว้ย 

10.2   การโอนหุ้นที�เกิดจากการใชสิ้ทธิ 
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ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หุ้นของบริษทัฯ จะโอนไดอ้ยา่งเสรี เวน้แต่การโอนหุ้นที�มีผลทาํให้สัดส่วน
การถือหุ้นของบุคคลที�ไม่ใช่ บุคคลสัญชาติไทยในบริษทัฯ มีจาํนวนเกินกวา่ที�กาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ในส่วนที�เกี�ยวกบัการโอนหุ้น
ภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธินี$โดยใหถื้อวา่การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มีผลบงัคบัต่อเงื�อนไขการใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธินี$  นบัตั$งแต่วนัที�ไดรั้บจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชยเ์ป็นตน้ไป 

 

11.  การแก้ไขเพิ�มเติมข้อกาํหนดสิทธิ 
11.1   การแกไ้ขเพิ�มเติมในส่วนที�มิใช่สาระสาํคญัหรือที�ตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิในเรื�องที�จะกระทบต่อสิทธิที�มิใช่สาระสําคญัของผูถื้อใบสําคญัแสดง

สิทธิ หรือเรื�องที�เห็นไดว้า่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้ หรือในส่วนซึ� งไม่ทาํให้สิทธิ
ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือ เพื�อให้เป็นไปตามบทบญัญติั หรือหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดในกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือคาํสั�งที�มีผลบงัคบั
ทั�วไป หรือประกาศ หรือขอ้บงัคบัของสาํนกังานก.ล.ต. ที�เกี�ยวขอ้ง ใหก้ระทาํไดโ้ดยเพียงมีมติจากที�ประชุมของ
คณะกรรมการบริษทัฯ 

11.2   การแกไ้ขเพิ�มเติมในส่วนที�เป็นสาระสาํคญั 
การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธินอกจากกรณี ขอ้ 11.1 ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัฯ ที�เป็นไป

ตามมติของคณะกรรมการบริษทัฯ และมติที�ประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามที�ระบุไวใ้นขอ้ 12.8 หรือขอ้ 
12.10 แลว้แต่กรณี 

11.3   ขอ้จาํกดัของการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิ 
การแก้ไขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิข้างต้นจะตอ้งไม่เป็นการแก้ไขเพิ�มเติมในเรื�องการขยายอายุของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาใช้สิทธิ รวมทั$งจะตอ้งไม่เป็นการแกไ้ขเพิ�มเติมที�ขดักบักฎเกณฑ์
ใดๆ ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์องสํานกังาน ก.ล.ต. หรือ ของตลาดหลกัทรัพย์
ทั$งที�มีผลบงัคบัใชแ้ลว้หรือที�จะมีเพิ�มเติมภายหลงัจากวนัที�บริษทัฯ ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธินี$  เวน้
แต่บริษทัฯ จะไดรั้บการผอ่นผนั 

11.4   การดาํเนินการแกไ้ขเปลี�ยนแปลง 
บริษทัฯ จะแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ หรือตามมติที�ประชุม

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ภายใน 3 วนัทาํการนบัตั$งแต่วนัที�มีการประชุมเพื�อลงมติ และบริษทัฯ จะแจง้การแกไ้ข
เพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบ
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติมนั$น ทั$งนี$บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผา่นสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัเดียวกบัที�บริษทัฯ แจง้สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์
 
12.  การประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

12.1   การเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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บริษทัฯ จะเรียกประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเพื�อขอมติในการดาํเนินการอยา่งใดอย่างหนึ�งภายใน 
30 วนั นบัแต่วนัที�เกิด กรณีใดกรณีหนึ�ง ดงัต่อไปนี$  

(1)   มีการเสนอขอ้แกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิในส่วนที�เป็นสาระสาํคญัตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 11.2 
(2)   มีเหตุการณ์สําคญัซึ� งบริษทัฯ เห็นวา่อาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิอยา่ง

เป็นนยัสาํคญัหรือ ความสามารถของบริษทัฯ ในการปฏิบติัหนา้ที�ตามขอ้กาํหนดสิทธิ 
(3)   มีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิรายหนึ�งหรือหลายรายที�ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 25 ของจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัมิได้มีการใช้สิทธิร้องขอให้บริษทัฯ ดาํเนินการจดัประชุมผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไดท้าํเป็นหนงัสือที�ระบุเหตุผลอย่างชดัเจนในการขอให้มีการประชุมผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิ ทั$งนี$บริษทัฯ จะจดัใหมี้การปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิเพื�อกาํหนดสิทธิในการ
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุม ในระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิ  

12.2   ผูมี้สิทธิเขา้ร่วมประชุม 
ผูมี้สิทธิเขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละครั$ งจะประกอบดว้ยบุคคลต่างๆดงัต่อไปนี$  
(1)  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิและตวัแทนของบริษทั 
(2)  ที�ปรึกษาทางการเงิน ที�ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ�งมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�ที�ประชุมจะ

พิจารณาซึ�งไดรั้บการร้องขอจากบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใหเ้ขา้ร่วมประชุมเพื�อทาํการชี$แจง
และแสดงความเห็นต่อที�ประชุม 

(3)  บุคคลใดๆ ที�ประธานในที�ประชุมอนุญาตให้เขา้ร่วมประชุมในฐานะผูส้ังเกตการณ์ 
12.3   หนงัสือเชิญประชุม 
บริษทัฯ จะเป็นผูจ้ดัทาํหนงัสือเชิญประชุมและส่งให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทุกรายที�มีรายชื�อปรากฏ

ในสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิโดยหนงัสือเชิญประชุมจะระบุ อยา่งนอ้ยในเรื�อง สถานที� วนั เวลา ผูที้�ขอให้เรียกประชุม และวาระ
การประชุมกรณีที�ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผูข้อให้มีการประชุม ตามขอ้ 12.1(3) และผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิที�ร้องขอนั$นมีเอกสารที�จะให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไดใ้ชป้ระกอบการพิจารณาเพื�อการลงมติ โดยจะให้
บริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใชจ่้ายของการจดัทาํสําเนาเพื�อแนบส่งไปกบัหนงัสือเชิญประชุม และ/หรือเพื�อ
การแจกจ่ายในที�ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ กรณีเช่นนี$บริษทัฯ มีสิทธิที�จะทาํสําเนาเฉพาะเอกสารที�บริษทั
ฯ เห็นวา่เกี�ยวขอ้งและจาํเป็น และ/หรือเฉพาะเนื$อความสําคญัที�บริษทัฯ สรุปจากเอกสารเหล่านั$นเพื�อใชใ้นการ
ดงักล่าวก็ได ้

12.4   การมอบฉนัทะ 
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจแต่งตั$งผูรั้บมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนใน

ที�ประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิคราวใดๆ ก็ได ้โดยการมอบฉนัทะนั$นตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามแบบที�บริษทัฯ 
หรือ นายทะเบียนกาํหนดและไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ทั$งนี$
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ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งยื�นหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อประธานที�ประชุม หรือบุคคลที�ประธานที�ประชุม
มอบหมายก่อนเริ�มการประชุม 

12.5   องคป์ระชุม 
ที�ประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งมีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิและ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อ

ใบสําคญัแสดงสิทธิซึ� งถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของจาํนวนใบสําคญั
แสดงสิทธิที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุมในกรณีที�การประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิเป็นการประชุมครั$ งใหม่ที�เลื�อนมาจากการประชุมครั$ งก่อนซึ� งไม่สามารถประชุมไดเ้นื�องจากไม่ครบองค์
ประชุมตามวรรคก่อน การประชุมครั$ งหลงันี$ ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม กล่าวคือ มีผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิมาประชุมเท่าใด ก็ถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม อยา่งไรก็ตาม หากผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้้องขอให้
เรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที�ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมในวนักาํหนดประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิในครั$ งแรก ใหถื้อวา่การประชุมเป็นอนัระงบัไป โดยจะไม่มีการเรียกประชุมใหม่อีก 

12.6   ประธานที�ประชุม 
ให้ประธานกรรมการของบริษัทฯ หรือผูที้�ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัท ฯ             

ทาํหน้าที�เป็นประธานของที�ประชุม โดยประธานที�ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นจาํนวนที�ไม่เกิน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ตนมีอยูเ่ท่านั$น 

12.7   การเลื�อนประชุม 
ในการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่วา่ครั$ งใด หากปรากฏวา่เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 60 นาที 

ยงัมีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที�ประชุมจะตอ้งสั�งเลิกการ
ประชุม โดย 

(1)   ในกรณีที�บริษทัฯ เป็นผูเ้รียกประชุม ให้ประธานในที�ประชุมเลื�อนการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิไปประชุมในวนั เวลา และสถานที�ซึ� งประธานกาํหนด โดยวนันดัประชุมใหม่จะตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั แต่ไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนันดัประชุมเดิม นอกจากนี$ เรื�องที�พิจารณาและลงมติในที�ประชุม
ครั$ งใหม่จะตอ้งเป็นเรี�องเดิมที�อาจพิจารณาไดโ้ดยชอบในการประชุมครั$ งก่อนเท่านั$น 

(2)   ในกรณีที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ เป็นผูร้้องขอให้เรียกประชุม หรือเป็นการเรียกประชุมเนื�องจาก
การประชุมในครั$ งก่อนขาดองคป์ระชุม จะไม่มีการประชุมใหม่ตามกาํหนดไวใ้นขอ้ (1)  

ทั$งนี$หนงัสือเชิญประชุมสาํหรับการประชุมครั$ งใหม่ที�จะจดัขึ$นจะส่งใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตาม
รายชื�อและที�อยู ่ซึ� งเคยไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมในครั$ งก่อนทุกราย ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อน
วนันดัประชุมครั$ งใหม่โดยบริษทัฯ มีสิทธิที�จะไม่ส่งเอกสารประกอบการประชุมซํ$ ากบัที�ไดเ้คยส่งไปพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมครั$ งก่อน 

12.8   มติที�ประชุม 
มติของที�ประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนใบสําคญั

แสดงสิทธิทั$งหมดของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือผูรั้บมอบฉนัทะที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
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ให้มตินั$นมีผลผกูพนัผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทุกราย ไม่วา่จะไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ผูที้�มีสิทธิออก
เสียงขา้งตน้ หมายถึง ผูที้�ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในเรื�องที�ที�ประชุมจะพิจารณาลงมติ 

12.9   รายงานการประชุม 
บริษทัฯ จะจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนันบัจากวนั

ประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิโดยให้ ประธานที�ประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิในครั$ งนั$นๆ เป็นผูล้งนาม
รับรองรายงานการประชุม ทั$งนี$ ให้จดัเก็บรายงานการประชุมไวที้�สํานักงานใหญ่ของบริษทัฯ รายงานการ
ประชุมดงักล่าวซึ� งลงนามโดยประธานที�ประชุมในแต่ละครั$ งให้ถือว่าถูกตอ้งและผูกพนัผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิทุกรายไม่ว่าจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที�ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิร้องขอบริษทัฯ 
จะตอ้งจดัส่งรายงานการประชุมให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิรายที�ร้องขอดว้ย โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการจดัส่งรายงานการประชุมนั$นๆ 

12.10   มติเป็นหนงัสือแทนการประชุม 
ในกรณีที�จะตอ้งมีการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื�อลงมติไม่วา่เรื�องหนึ�งเรื�องใดตามที�กาํหนดไว้

ในขอ้กาํหนดสิทธิ บริษทัฯ อาจขอให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทาํความตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการ
ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื�อลงมติในเรื�องดงักล่าวได ้แต่มติดงักล่าวจะตอ้งมีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิซึ� ง
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิทั$งหมด
ลงลายมือชื�อให้ความเห็นชอบไวเ้ป็นหลกัฐานในหนงัสือฉบบัเดียวกนัหรือหลายฉบบัก็ได้ และส่งมอบให้
ประธานกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายเป็นผูเ้ก็บรักษาไว ้
การลงมติตามวิธีการที�กาํหนดในขอ้ 12.10 นี$  ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติ           
ที�ส่งมาได ้เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษทัฯ และมติดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบัและผูกพนั          
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกราย ไม่วา่จะไดล้งลายมือชื�อใหค้วามเห็นชอบในมติดงักล่าวหรือไม่ก็ตาม 

12.11   ค่าใชจ่้าย 
บริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายตามสมควรทั$งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการประชุมผูถื้อใบสําคญั

แสดงสิทธิ 
 
13.  ผลบังคับข้อกาํหนดสิทธิและกฎหมายที�ใช้บังคับ 

ขอ้กาํหนดสิทธิฉบบันี$จะมีผลใชบ้งัคบัในวนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ย
โดยขอ้กาํหนดสิทธินี$ จะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย หากมีขอ้ความใดๆในขอ้กาํหนดสิทธินี$ขดัแยง้
กบักฎหมายหรือประกาศใดๆที�มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกบัใบสําคญัแสดงสิทธิให้ใช้ขอ้ความตามกฎหมาย
หรือประกาศดงักล่าวบงัคบักบัใบสําคญัแสดงสิทธิแทนขอ้ความของขอ้กาํหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที�ขดัแยง้กนั
นั$นส่วนขอ้กาํหนดสิทธิอื�นยงัคงมีผลใชบ้งัคบัโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
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