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หน้า 1 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

และผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน  

ของบริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) 

 
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) (“ใบส ำคัญแสดง

สิทธิ”) ออกโดยบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ตามที่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 26 
เมษายน 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวนไมเ่กิน  276,119,995 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการจดัสรรที่ 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ (ตามค านิยามที่ระบุ
ด้านล่าง) นี ้โดยบริษัทฯ และผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อก าหนดสิทธินีทุ้กประการ และให้ถือว่าผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อก าหนดต่าง ๆ ในข้อก าหนดสิทธินีเ้ป็นอย่างดีแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัให้มีการ
เก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสทิธินีไ้ว้ ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถขอตรวจสอบส าเนา
ข้อก าหนดสทิธิได้ในวนัและเวลาท าการของสถานที่ดงักลา่ว 

ค ำจ ำกดัควำม 

ค าและข้อความตา่ง ๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อก าหนดสทิธินี ้ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

ข้อก ำหนดสิทธิ หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)) 

ตลำดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

นำยทะเบียนของ

ใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตัง้โดย
ชอบให้ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิแทน 

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)  

ใบแทนใบส ำคัญ 

แสดงสทิธิ 

หมายถึง เอกสารที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
เพื่อใช้แทนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ใบส ำคัญแสดงสทิธิ หมายถึง ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

ประกำศ ทจ. 34/2551  หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและ
การอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออก
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ใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) 

ผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิ หมายถึง ผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตามข้อ 1.2.4 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำม

จ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิได้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.3  

วันก ำหนดกำรใช้สทิธิ หมายถึง วนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการ
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ได้ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.1 

วันท ำกำร หมายถึง วนัที่ตลาดหลกัทรัพย์เปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วนัเสาร์
หรือวนัอาทิตย์ หรือวนัที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวนัหยดุท า
การของธนาคารพาณิชย์ 

ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

สมุดทะเบียนผู้ถอื

ใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับ
ใบส าคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน
ของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ส ำนักงำน กลต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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1.  รำยละเอียดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ได้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 276,119,995 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีราย 
ละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิ ดงันี ้

1.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออก 

ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อหลักทรัพย์ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เนอวานา ไดอิ 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (NVD-W1)  

ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

จ ำนวนที่ออก : 276,119,995 หนว่ย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 0 บาท (ไมค่ดิมลูคา่) 

อัตรำกำรใช้สทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น เว้น
แตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิตามทีร่ะบุ
ไว้ในข้อ 5. 

รำคำกำรใช้สิทธิ : 8.00 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการ
ปรับสทิธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5. 

วันออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ : 16 กรกฎาคม 2561 

วันครบก ำหนดอำยุใบส ำคัญ

แสดงสทิธิ 

: 15 กรกฎาคม 2564 

อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัแตว่นัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคญั
แสดงสทิธิ บริษัทฯ จะไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ  

จ ำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่

จัดสรรไว้เพื่อรองรับ 

: ไม่เกิน 276,119,995 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็น
สดัส่วนหุ้นรองรับต่อจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
เทา่กบั ร้อยละ 19.99 



หน้า 4 

วิธีกำรจดัสรร : ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ น  
(Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรที่ 5 หุ้ นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายช่ือในวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มี
สิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 9 
พฤษภาคม 2561 ทัง้นี ้ในการค านวณสทิธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายที่ได้รับ
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ บริษัทฯ ได้ปัดเศษจากการค านวณตาม
อตัราการจัดสรรทิง้ เช่น ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจ านวน 11 หุ้น เมื่อค านวณ
ตามอัตราการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิแล้วจะได้เท่ากับ 2.20 (11 
หารด้วย 5) ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.20 ทิง้ โดยผู้ ถือหุ้นจะได้รับ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน 2 หนว่ย 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้ในวนัท าการสดุท้ายของเดือนพฤษภาคม และ
พฤศจิกายน ภายหลงัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (“วันก ำหนดกำร
ใช้สิทธิ”)  โดยวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วนัท าการสดุท้ายของ
เดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งจะตรงกบัวนัที่ 31 พฤษภาคม 2562 และวนั
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 
ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกบัวนัที่ 15 กรกฎาคม 
2564 โดยหากวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายไม่ตรงกับวนัท าการ ให้
เลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง

ในกำรใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์ทีจ่ะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน
ระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้น
การแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจ านงใน
การใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนั
ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำร

แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

: เมื่อผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิแล้ว ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะ
ไมส่ามารถยกเลกิการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิดงักลา่วได้อีกตอ่ไป 
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ตลำดรองของใบส ำคัญ 

แสดงสทิธิ 

: บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญ 

เพิ่มทุนที่เกดิจำกกำรใช้สทิธิ

ตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

: บริษัทฯ จะน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 
เพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น : เนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีจ้ัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) จึงไม่มี
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิครบถ้วนทัง้จ านวน และผู้ ใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสทิธิดงักลา่วไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
จะได้รับผลกระทบ (dilution effect) ดงันี ้

1.  กำรลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control 

Dilution)  

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ครบทัง้จ านวน และผู้ ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะท าให้
สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเทา่กบัร้อยละ 16.42* 

* ค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีจ้ านวน 276,119,995 หุ้น หารด้วย
ผลรวมของ (1) จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
จ านวน 1,380,599,978 หุ้น (2) จ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  ESOP-Warrant-1 จ านวน 
25,000,000 หุ้น และ (3) จ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีจ้ านวน 276,119,995 
หุ้น  

                                                    จ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใช้สทิธิตาม 
                                                    ใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 

Control Dilution =    _______________________________________________________ 
                            จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ + จ านวนหุ้นรองรับส าหรับ + จ านวนหุ้นรองรับ    
                           แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ     การใช้สทิธิตามใบ            ส าหรับการใช้สทิธิ 

                                                          ส าคญัแสดงสทิธิ               ใบส าคญัแสดง     
                                                          ESOP- Warrant-1             สทิธิ NVD-W1 



หน้า 6 

ร้อยละ 16.42      =                                        276,119,995                               
                                            ________________________________________ 

                                    1,380,599,978 +  25,000,000  + 276,119,995 

2. ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น (Price Dilution)   

การออกใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น
ของบริษัทฯ (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิเท่ากบั 8.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งสงูกว่าราคาตลาด 
โดยราคาตลาดเท่ากับ 4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ย
ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ท าการซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2561 ซึ่งมีมติให้
เสนอวาระตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 (ระหว่างวนัที่ 
8 กมุภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2561)  

เหตุในกำรต้องออกหุ้นใหม่

เพื่อรองรับกำรปรับสทิธิ 

: เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขในการปรับสทิธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธินี ้ซึ่งเป็น
เหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551 

1.2 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 

1.2.1 วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ใน 
วนัท าการสดุท้ายของเดือนพฤษภาคม  และเดือนพฤศจิกายน  ภายหลงัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นต้น
ไป (“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ”) 

ทัง้นี ้วันก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วันท าการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งจะตรงกับวันที่  
31 พฤษภาคม 2562 และวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี นบัจาก
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่จะตรงกบัวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2564 โดยหากวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายไม่
ตรงกบัวนัท าการ ให้เลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

1.2.2 กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบางสว่นก็ได้ ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายใน
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วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทฯ จะถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมป่ระสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิดงักลา่ว และให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

1.2.3 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์ทีจ่ะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา  
5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ยกเว้นการ
แสดงความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดง
สทิธิ ระหวา่งเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (“ระยะเวลำ
กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย”)  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไมม่ีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณี
การใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึ่งจะมีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 
วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย โดยตลาดหลกัทรัพย์จะขึน้เคร่ืองหมาย SP เพื่อห้ามการซือ้ขายใบส าคญั
แสดงสิทธิลว่งหน้า 2 วนัท าการก่อนปิดสมดุทะเบียน ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อพกั
การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิวนัแรกตรงกับวนัหยุดท าการของตลาดหลกัทรัพย์ ให้เลื่อนวนัปิดสมุดทะเบียนวนัแรก
ดงักลา่วเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวนัก าหนดการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย อตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียด
บญัชีธนาคารเพื่อการจองซือ้และใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ การแต่งตัง้ และ/หรือเปลี่ยนแปลงตวัแทนรับแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิ  (ถ้ามี) และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ  (ถ้ามี) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 7 วนัท าการก่อนระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ส าหรับวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทฯ จะสง่รายละเอียดดงักลา่ว
ให้กับผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีรายช่ือปรากฏตามสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

1.2.4 ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

(ก) ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บคุคลที่ปรากฏช่ือ
เป็นเจ้าของใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนดงักลา่วในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้  ๆ 
หรือในวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่ง
สามารถใช้ยนักบับริษัทฯ ได้ตามข้อ 4.1(ก) เกิดขึน้แล้วในวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่
เก่ียวข้องข้างต้น ซึง่สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 



หน้า 8 

(ข) ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแทน สิทธิใน
ใบส าคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจาก
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนดงักล่าวที่ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในขณะนัน้  ๆ หรือในวนัแรกของ
การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
เพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

1.2.5 นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-2009-9999 
โทรสาร : 0-2009-9001 
Website :  http://www.set.or.th/tsd  

 
นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใน 
สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยช่ือเต็ม สญัชาติ และที่อยู่ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะก าหนด ในกรณีข้อมลูไม่ตรงกนั บริษัทฯ จะถือว่า
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาด
ดงักลา่ว 

1.2.6 สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ  

บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)  
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ : 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชัน้ 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 02-105-6789 
โทรสาร : 02-105-6787 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ได้ที่บริษัทฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nirvanadaii.com) ในระหวา่งระยะเวลาแจ้งความจ านง
ในการใช้สทิธิหรือระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  

http://www.set.or.th/tsd
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1.2.7 ขัน้ตอนกำรใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัทฯ โดยจะต้องแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิตามระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิตามที่ระบใุนข้อ 1.2.3 ข้างต้น 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้อง
แจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ หรือเพื่อให้ออก
ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

(ก) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ  
อยู่ในบญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากระบบไร้
ใบหลกัทรัพย์ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัท
หลกัทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะด าเนินการ
แจ้งกบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
เพื่อใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  

(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่กบัศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความ
จ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ หรือเพื่อให้ออก
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เพื่อขอถอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิจาก “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะด าเนินการออกใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless)) ที่ประสงค์
จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ โดยด าเนินการและ
ยื่นเอกสารแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ ดงันี ้

(ก) ยื่นใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุก
รายการพร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แก่บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สทิธิ 

(ข) น าส่งใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บริษัทฯ  

(ค) ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สทิธิตามที่ระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่
บริษัทฯในการใช้สทิธิ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องช าระ
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เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานครภายในวนัท าการถดัไป 
และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกัด (มหำชน)” (Nirvana Daii Public 
Company Limited) หรือ ช าระโดยการโอนเงินเข้าบญัชี “บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกัด (มหำชน)” 
(Nirvana Daii Public Company Limited) บญัชีเลขที่ 986-0-82495-9  ประเภทบญัชีออมทรัพย์  
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขา อาคารซนัทาวเวอร์ส พร้อมน าสง่ส าเนาหลกัฐานการโอนเงิน
ให้แก่บริษัทฯ  

ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ เรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วได้
แล้วเท่านัน้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ท่ีไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จะถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ ๆ 
โดยบริษัทฯ จะจดัสง่ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดร๊าฟท์ที่เรียกเก็บเงินไมไ่ด้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ
ในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ใหม่
ในวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้ต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้นัน้จะเป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทฯ 
จะถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ
ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายอื่นใดไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

(ง) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 

1) บคุคลธรรมดา 
สญัชาติไทย 

: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ/ส าเนา
บตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมส าเนาทะเบียน
บ้าน (ในกรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ท าให้ช่ือ/ช่ือสกลุไมต่รง
กับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ เป็น
ต้น) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2) บคุคลธรรมดา 
สญัชาติตา่งด้าว 

: ส าเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย : 3.1) ส าเนาหนงัสอืรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน
ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ 
และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

3.2) ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ านาจลงนามที่ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องใน
เอกสารตามข้อ 3.1) 
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4) นิติบคุคลสญัชาต ิ
ตา่งด้าว 

: 4.1) ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้นิติบคุคล และ/หรือ หนงัสือ
รับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

4.2) ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ที่ยังไม่หมดอาย ุ
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้มีอ านาจลงนามลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย 
Notary Public และมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ
ในครัง้นัน้ ๆ 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมส่ง่มอบหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิตามที่กลา่วข้างต้น บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม 

(จ) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่อากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติ
แหง่ประมวลรัษฎากร หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บงัคบักบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิ 

1.2.8 จ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องเป็นจ านวนเต็มเทา่นัน้ โดยอตัราการ
ใช้สทิธิเทา่กบัใบส าคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยตอ่หุ้นสามญัเพิ่มทนุหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 5. 

1.2.9 หากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.2.7 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือตรวจสอบได้
วา่ข้อความที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิกรอกลงในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุนัน้ไม่ครบถ้วน
หรือไมถ่กูต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไมค่รบถ้วนถกูต้องตามบทบญัญตัิแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบงัคบั หรือ
กฎหมายตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมท่ าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะถือ
ว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นัน้ ๆ โดยบริษัทฯ จะจัดส่ง
ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ และเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วโดย
ไม่มีดอกเบีย้ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดโดย
บริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ใหมใ่น
วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ตอ่ ๆ ไป เว้นแตก่ารใช้สทิธิครัง้นัน้จะเป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าใบส าคญัแสดง
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สทิธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่
วา่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิช าระจ านวนเงินในการใช้สทิธิไมค่รบถ้วนหรือมีการช าระเงินเกินจ านวนในการ
ใช้สทิธิ บริษัทฯ มีสทิธิที่จะด าเนินการประการใดประการหนึง่ตอ่ไปนี ้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร  

(ก) ถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิมีจ านวนเทา่กบั (1) จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่พึงจะได้รับตาม
สทิธิ หรือ (2) จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่พงึได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สทิธิ ซึง่บริษัทฯ ได้รับช าระไว้
จริงตามราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิในขณะนัน้ แล้วแตจ่ านวนใดจะน้อยกวา่ หรือ 

(ข) ให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนการใช้สิทธิ
ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุในครัง้นัน้ ๆ เฉพาะสว่นที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน 
ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ใหม่ในวนั
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อ ๆ ไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ 
สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ โดยบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายอื่นใดไม่
วา่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีตามข้อ (ก) หรือ (ข) หากมีกรณีต้องส่งเงินคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะส่งเงินที่เหลือ
จากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน 14 วนันบัจากวัน
ก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดโดยบริษัทฯ อย่างไรก็ดี  ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
หากได้มีการสง่มอบเช็คคืนเงินท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิหรือเงินท่ีได้รับไว้โดยไมม่ีการใช้สทิธิหรือไมส่ามารถใช้สิทธิ 
โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุโดย
ถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป  

1.2.10 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ 
บริษัทฯ จะส่งใบส าคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยระบุจ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือให้แก่ 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวภายใน 15 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ และจะท าการยกเลิก
ใบส าคญัแสดงสทิธิใบเก่า 

1.2.11 จ านวนหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิได้ช าระตามที่กลา่วมาข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สทิธิ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
เป็นจ านวนเต็มไมเ่กินจ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้
สิทธิ และ /หรือ อตัราการใช้สิทธิ แล้วท าให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการค านวณดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่น าเศษหุ้น
ดงักล่าวมาคิดค านวณ โดยจะตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และจะช าระคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดงักล่าวโดยไม่มี
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ดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตามวิธีการและ
เง่ือนไขที่ก าหนดโดยบริษัทฯ  

อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใด ๆ หากได้มีการสง่มอบเช็คคืนเงินท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้
สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจ านงการใช้
สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และ 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

1.2.12 เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามข้อ 1.2.7 อย่างครบถ้วนถกูต้อง กลา่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ และใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้ หุ้ นสามัญเพิ่มทุน พร้อมหลักฐาน
ประกอบการใช้สิทธิ และช าระเงินในการใช้สิทธิถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัทฯ 

1.2.13 เมื่อพ้นระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิยงัไม่ได้ปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ  
สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีก 

1.2.14 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้นสามญั
เพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามการใช้สิทธิภายใน 14 วันนับแต่วันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ และบริษัทฯ จะ
ด าเนินการให้นายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้ใช้สทิธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้น
สามญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้ออกตามการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกเนื่องจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัแตว่นัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

1.2.15 ในกรณีที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะด าเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไมส่ามารถใช้สทิธิได้ตามข้อ 6. 

2. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

การเรียก และ/หรือ การประชมุผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดังตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทฯ มีสทิธิเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้ไมว่า่ในเวลาใด ๆ แตบ่ริษัทฯ จะต้องเรียกประชมุ
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อขอมติในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่โดยเร็วภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ี
บริษัทฯ ทราบวา่เกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
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1) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิในสาระส าคัญไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือ 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 3. ทัง้นี ้บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไมม่ีสทิธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อก าหนดสทิธิในเร่ืองอตัราการใช้สทิธิและราคาการใช้สทิธิ 

2) หากมีเหตุการณ์ส าคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอย่างมี
นยัส าคญัหรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามข้อก าหนดสทิธิ 

ในกรณีที่บริษัทฯ ไมด่ าเนินการจดัการประชมุภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่บริษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตกุารณ์
ดงักลา่วใน 1) หรือ 2) ข้างต้น ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ถือใบส าคญัแสดงสทิธิรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ อาจร่วมกัน
เข้าช่ือท าหนงัสอืร้องขอให้บริษัทฯ ด าเนินการจดัประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ โดยระบเุหตผุลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าว และบริษัทฯ จะต้องจดัประชุมผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัที่ได้รับการร้องขอจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว
นัน้ หากบริษัทฯ ไมจ่ดัการประชมุภายในก าหนดดงักลา่ว ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถจดัประชุมผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้เอง 

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะท าการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิเพื่อก าหนดสิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในการประชุมดงักล่าว
เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

(ข) ในการเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากบริษัทฯ หรือ  
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิร้องขอ ให้บริษัทฯ จดัท าหนงัสือนดัประชุมโดยระบสุถานที่ วนั เวลา ผู้ที่ขอให้
เรียกประชุม และเร่ืองที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจดัสง่ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละราย ตาม
รายช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ และแจ้งผ่านทางสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

(ค) ในการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิดงักลา่วจะต้องจดัท าหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่บริษัทฯ ก าหนดและให้ยื่นหนงัสือมอบฉนัทะต่อ
ประธานที่ประชมุหรือผู้ที่ประธานที่ประชมุมอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิของบริษัทฯ ซึง่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิในวนัปิดสมดุทะเบียน
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
คนใดที่มีสว่นได้เสยีในข้อพิจารณาอนัใดซึง่ที่ประชมุจะพิจารณาและลงมติ 
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ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีสว่นได้เสยีตามข้อนี ้หมายถึง ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

(ง) ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนว่ยของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ถืออยู ่โดยใบส าคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยมีหนึง่เสยีง 

(จ) ในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จดัขึน้โดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการของบริษัทฯ หรือบคุคล
ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้จดัการประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจาก
บคุคลที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิลงมติเห็นชอบคดัเลอืกก็ได้ โดยที่ทัง้สองกรณี ผู้ เป็นประธานที่ประชุม
ไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 

(ฉ) องค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และ/
หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ มาประชมุรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนหนว่ยทัง้หมดของใบส าคญั
แสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ ณ ขณะนัน้ จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ และหากปรากฏวา่การประชมุครัง้ใด 
เมื่อล่วงเลยเวลานดัไปแล้ว 60 นาที แต่มีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองค์
ประชมุ ให้ถือวา่การประชมุในครัง้นัน้ไมค่รบองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุม หากการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธินัน้เป็นการเรียกโดย 
บริษัทฯ ให้นดัประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกินกว่า 14 วนันบัจากวนัก าหนด
ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้แรก และให้บริษัทฯ ด าเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมไปยงัผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทกุรายและตลาดหลกัทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบไุว้ในข้อ 2(ข) ใน
การประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ กลา่วคือ มีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมาประชมุ
เทา่ใด ก็ถือวา่ครบเป็นองค์ประชมุ  

อย่างไรก็ตาม หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ใน
กรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุมในวนัก าหนดประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก ให้ถือว่าการ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป โดยจะไมม่ีการเรียกประชมุใหมอ่ีก 

(ช) มติที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

(ซ) มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผูกพนัผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสทิธิทกุราย ไมว่า่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม 

(ฌ) ภายหลงัจากบริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุม 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทราบผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ทนัที
ภายในวนัที่มีเหตกุารณ์นัน้ หรืออยา่งน้อยก่อน 9.00 น.ของวนัท าการถดัไป  
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(ญ) บริษัทฯ จะด าเนินการจดัท าและบนัทกึรายงานการประชุมและเก็บรักษาบนัทึกดงักลา่วไว้ที่ส านกังาน
ใหญ่ของบริษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือช่ือโดยประธานที่ประชุม ให้ถือเป็นหลกัฐานอนั
สมบรูณ์ของกิจการทัง้หลายที่ได้ประชุมกนันัน้ และให้ถือว่าการประชุมและมติทัง้หลายได้กระท าโดย
ถกูต้อง และบริษัทฯ จะจดัสง่รายงานการประชุมดงักลา่วให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์และ ส านกังาน กลต. 
ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

(ฎ) ในการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯ มีสทิธิที่จะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้
ค าอธิบายในท่ีประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้ 

(ฏ) บริษัทฯ จะเป็นผู้ช าระคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมด 

(ฐ) กรณีที่ไมส่ามารถจดัประชุมได้ทนัภายในอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการด าเนินการประชุม
สิน้สดุลงและไมไ่ด้มีการจดัประชมุในครัง้นัน้ขึน้ 

3.  กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ 

3.1 กำรแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไป

ตำมกฎหมำยหรือกรณีกำรปรับสิทธิตำมข้อก ำหนดสิทธินี ้

การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิในเร่ืองที่เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจ้ง
หรือในสว่นซึง่ไมท่ าให้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญตัิหรือหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง กฎระเบียบ หรือ
ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ที่มีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของส านกังาน กลต. ที่เก่ียวข้อง หรือกรณีการ
ปรับสิทธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 5. ให้บริษัทฯ กระท าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

3.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่น 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธินอกเหนือจากกรณีตามข้อ 3.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และที่
ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่ก าหนดในข้อ 3.2 จะต้องได้รับความยินยอมจากที่
ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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3.3 เงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด  ๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดตามประกาศ 
ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของส านกังาน กลต. รวมทัง้ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั เว้นแต่จะได้รับ
การผอ่นผนั 

บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามมติที่ประชุมผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อก าหนดสทิธิดงักลา่วในข้อ 3.1 หรือ 3.2 ผา่นทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ทนัที หรืออย่างช้าก่อน 
9.00 น. ของวนัท าการถดัไป และจะด าเนินการจดัสง่ข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่ได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะแจ้ง
ให้ส านกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถึงการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ อีกทัง้จะจดัให้มี
การเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
สามารถขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวนัและเวลาท าการของสถานที่ดงักลา่ว 

4.  กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

4.1 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี ้

(ก) แบบการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิระหวา่งผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณ์เมื่อ
ผู้ โอนใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิระบช่ืุอเป็นเจ้าของใบส าคญั
แสดงสิทธิจ านวนที่จะท าการโอนหรือผู้ รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเนื่อง
ครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏช่ือดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) ได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ รับโอนโดยลง
ลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนให้ไว้ด้วย 

1) ผลการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้ับโอนกบับริษัทฯ การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้
ยนักบับริษัทฯ ได้ก็ตอ่เมื่อนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับค าขอลงทะเบียนการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้ รับโอนใบส าคญัแสดงสิทธิได้ลงลายมือ
ช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว 

2) ผลของการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกบับุคคลภายนอก การโอนใบส าคัญ
แสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิได้
ลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องกระท า ณ ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะต้องท าตาม
แบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนด โดยนายทะเบียนของใบส าคญัแสดง
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สิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนของใบส าคญั
แสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่ ง
มอบใบส าคญัแสดงสทิธิที่ลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 4.1(ก) พร้อมทัง้หลกัฐานอื่น ๆ ที่
ยืนยนัถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่นาย
ทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิก าหนดให้แก่นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิด้วย  

4.2 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 

ส าหรับการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ 

5. เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตลอดอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสทิธิ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้การปรับสิทธิดงักลา่วจะต้องเป็นไปเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบง่แยกหุ้น ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัท่ี
ได้มีการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

1) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Price 1   =    Price 0 x Par 1 
                            Par 0 

2) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Ratio 1   =   Ratio 0 x Par 0 
                           Par 1 

โดยที ่

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
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Par 1 คือ มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 

Par 0 คือ มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นสามญักอ่นการเปลีย่นแปลง 

(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลใน
วงจ ากดั ในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ค านวณได้ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อ
หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญั
จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights 
Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (แล้วแตก่รณี) 

“ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการ
เสนอขายหุ้นสามญั หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจ านวนหุ้น
สามญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซือ้ขายหุ้ นสามัญของบริษัทฯ 
ทัง้หมดหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหว่าง
ระยะเวลา 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ 

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้น
สามญัที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของ
การเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมก่รณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็น
การเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (แล้วแตก่รณี) 

ในกรณีที่ไมส่ามารถหาราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เนื่องจากหุ้นสามญัไมม่ีการซือ้ขาย
ในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะด าเนินการก าหนดราคายตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เพื่อใช้ใน
การค านวณแทน 

อนึง่ ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกนัมากกวา่หนึง่ราคาเสนอขาย ภายใต้เง่ือนไขที่ต้องจอง
ซือ้ด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาค านวณราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ แต่ใน
กรณีที่การเสนอขายดงักลา่วไมอ่ยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น าเฉพาะราคาเสนอขายที่
ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ มาค านวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 
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1) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

2) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

โดยที ่

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

A คือ จ านวนหุ้ นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน 
ผู้ ถือหุ้ นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออก
ใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้น
สามญัให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (แล้วแตก่รณี) 

B คือ จ านวนหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ทัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม  และ/หรือ 
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

BY คือ จ านวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ทัง้การ 
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ 
เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ 
บคุคลในวงจ ากดั โดยที่หลกัทรัพย์นัน้ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการ
ซือ้หุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั) โดยที่ราคาสทุธิต่อหุ้น
ของหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิดงักลา่วต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ 
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การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ด ๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็น
หุ้ นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Rights 
Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (แล้วแตก่รณี) 

“ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิ” ค านวณได้จากจ านวนเงินท่ีบริษัทฯ จะได้รับ
จากการขายหลกัทรัพย์ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั 
หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการแปลงสภาพ/
เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ที่ต้องออกใหม่เพื่อ
รองรับการใช้สทิธินัน้ 

“ราคาตลาดต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ” หมายถึง  มูลค่าการซื อ้ขายหุ้ นสามัญของ 
บริษัทฯ ทัง้หมดหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ใน
ระหวา่งระยะเวลา 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ 

“วนัที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้
หลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ น
สามญักรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอ
ขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้
หุ้นสามญัส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ  กรณีที่เป็นการเสนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (แล้วแตก่รณี) 

1) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

2) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

A คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้ นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญักรณีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิ
ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญ กรณี
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
(แล้วแตก่รณี) 

B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธิของหลกัทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่
จะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัตามที่เสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอ
ขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

BY คือ จ านวนเงินท่ีได้รับหกัด้วยคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลกัทรัพย์ใด ๆ ท่ีให้สทิธิ
ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั ส าหรับ
การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป  
และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั รวมกบัเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ซึ่งการ
เปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ จะไมม่ีสทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

1) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Price 1   =   Price 0 x A  
                      (A + B) 
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2) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

โดยที ่

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

A คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นเพื่อสทิธิในการรับหุ้นปันผล 

B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ของ
บริษัทฯ ส าหรับการด าเนินงานในระยะเวลาบญัชีใดๆ 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทฯ ของแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชีนัน้ จะไม่ค านึงว่าเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวออกจริง จะเกิดขึน้ในหรือ
ภายหลงัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ๆ 

การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ จะไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซือ้ขายหุ้ นสามัญของบริษัทฯ 
ทัง้หมดหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหว่าง
ระยะเวลา 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ 

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะไมไ่ด้รับสทิธิในเงินปันผล (วนั
แรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 
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1) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

2) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

โดยที ่

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่ค านวณในอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิของบริษัทฯ ส าหรับ
การด าเนินงานในระยะเวลาบญัชีใดๆ หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิได้รับเงิน
ปันผล 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อนัท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได้ โดยที่
เหตุการณ์ใด ๆ นัน้ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ (ก) – (จ) บริษัทฯ มีสิทธิจะพิจารณาเพื่อก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดง
สิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยไป
กวา่เดิม ทัง้นี ้ให้ถือวา่ผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสดุ 

(ช) การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) เป็น
อิสระตอ่กนั ส าหรับในกรณีที่เหตกุารณ์ตา่ง ๆ เกิดขึน้พร้อมกนั ให้ค านวณการเปลี่ยนแปลงเรียงล าดบั
ดงันีค้ือ ข้อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) ตามล าดบั โดยในแต่ละล าดบัครัง้ที่ค านวณการเปลี่ยนแปลง 
ให้คงสภาพของราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหนง่ 



หน้า 25 

(ซ) การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) จะไม่มี
การเปลีย่นแปลงซึง่ท าให้ราคาการใช้สทิธิใหมส่งูขึน้ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการ
รวมหุ้น  

ส าหรับการค านวณจ านวนเงินจากการใช้สิทธิ จะค านวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการ
เปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหนง่) คณูกบัจ านวนหุ้นสามญั โดยจ านวนหุ้นสามญัค านวณได้จากอตัรา
การใช้สทิธิใหม ่(ทศนิยม 3 ต าแหนง่) คณูกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่แสดงความจ านงการใช้สิทธิ 
เมื่อค านวณได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ในกรณีที่มีเศษของบาทจากการ
ค านวณจ านวนเงินจากการใช้สทิธิ ให้ตดัเศษของบาททิง้  

ส าหรับกรณีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิแล้วมีผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ต ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้ใช้มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นราคาการใช้สทิธิ
ใหมแ่ทน  

(ฌ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) บริษัทฯ จะ
ด าเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยระบุรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตุผลที่ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังาน กลต. และนาย
ทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิทราบ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ทนัที หรืออย่าง
ช้าก่อน 9.00 น. ของวนัท าการท่ีการปรับสทิธิมีผลบงัคบัใช้  

6.  กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

6.1 บริษัทฯ จะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 และบริษัทฯ ไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญั
เพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้อยา่งครบถ้วน โดยคา่เสยีหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วสามารถค านวณได้ตามที่ก าหนดในข้อ 6.3  

6.2 บริษัทฯ จะชดใช้คา่เสยีหายตามข้อ 6.1 ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 30 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ
ในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดโดยบริษัทฯ  

อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใด ๆ หากได้มีการสง่มอบเช็คเงินคา่เสียหายโดยได้สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่
ระบุไว้ในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ได้รับเงินคา่เสยีหายแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหาย
ใด ๆ อีกตอ่ไป  

6.3 การค านวณคา่เสยีหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตามข้อ 6.1 มีสตูรการค านวณ ดงันี ้

 คา่เสยีหายตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย  =  B x (MP – EP) 
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โดยที ่

B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ไม่สามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ตามอตัราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ ตอ่ 1 หนว่ย 

MP คือ ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่ค านวณโดยน ามลูคา่การซือ้ขายหุ้น
สามญัของบริษัทฯ ทัง้หมดหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาด
หลกัทรัพย์ในระหวา่งระยะเวลา 5 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ซึ่ง
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

EP คือ ราคาการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้วตามเง่ือนไข
การปรับสทิธิ 

7. กำรด ำเนินกำรกรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับอตัราการใช้สิทธิตามที่ระบใุนเง่ือนไขการปรับ
สทิธิ และมีเศษของจ านวนหุ้นสามญัที่จะได้รับจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 

8. มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่ออนุมัติกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ จ านวน 276,119,995 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิ 

9.  รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับ
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: 276,119,995 หุ้น 

มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ : หุ้นละ 1.00 บาท 

ราคาการใช้สทิธิ : 8.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

เนื่องจากหุ้ นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่
เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายหลงัจากที่
บริษัทฯ ด าเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 
โดยบริษัทฯ จะด าเนินการยื่นขออนุญาตน าหุ้นสามญัที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจด
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ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัแต่วนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 
ทัง้นี ้เพื่อให้หุ้นสามญัดงักลา่วสามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ 

10. สิทธิของหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี  ้จะมีสิทธิและสภาพ
เหมือนหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี ้ซึง่รวมทัง้สทิธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้นับแต่วนัที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว และนายทะเบียน 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หาก
บริษัทฯ ได้ประกาศวนัก าหนดให้สทิธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัที่กระทรวงพาณิชย์
รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว และนายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
เป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือ
ผลประโยชน์อื่นนัน้   

11. ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น 

11.1 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

 บริษัทฯ ไมม่ีข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดง

สิทธิเพื่อพกัการโอนสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียน

ใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอน ใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัครบก าหนดการใช้สิทธิ และ

ตลาดหลกัทรัพย์จะท าการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ล่วงหน้า 2 (สอง) วนัท าการก่อนวนัปิดสมุด

ทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิตรงกบัวนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยให้เลือ่นเป็นวนัท าการก่อนหน้า) 

11.2 บุคคลต่ำงด้ำว 

 บริษัทฯ มีข้อจ ากดัการโอนหุ้นอนัสบืเนื่องมาจากข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยเร่ืองอตัราสว่นการถือหุ้นของบคุคล

 ตา่งด้าว ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ก) บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิที่ เป็นบคุคลต่างด้าวซึ่งได้ด าเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้

สิทธิจนท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบุคคลหรือนิติบุคคลต่างด้าวมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของ

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด ตามที่ระบใุนข้อบงัคบัหรือตามสดัสว่นที่อาจมีการแก้ไขตามข้อบงัคบั

ในอนาคต 

ข) หากข้อจ ากดัการโอนดงักลา่วข้างต้น มีผลท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นบคุคลต่างด้าว ซึ่งได้ใช้

สทิธิตามวิธีการใช้สทิธิดงัที่กลา่วมาแล้วโดยครบถ้วน ไมส่ามารถใช้สิทธิได้ตามจ านวนที่ระบใุนใบแจ้ง
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ความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทฯ จะอนญุาตให้ด าเนินการใช้สิทธิ

เพียงส่วนที่ไม่ขดัต่อข้อจ ากัดข้างต้นโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการ

อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1) ให้บริษัทฯ คืนใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดง

สทิธิในสว่นท่ีไมส่ามารถใช้สทิธิได้โดยไมม่ีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่เป็นบคุคล

ต่างด้าว ดงักลา่วเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน14 (สิบสี่) 

วนัท าการนบัแตว่นัใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ หรือ 

2) ให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ และเงินตามจ านวนการ

ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวได้ยื่นความจ านงการใช้

สิทธิในสว่นที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามล าดบัก่อนหลงั เพื่อด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิทัง้จ านวนหรือบางส่วนเมื่อการเข้าถือหุ้ นตาม

ใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ไมข่ดัตอ่ข้อจ ากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของคนที่เป็นบคุคลต่าง

ด้าว  

 ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าว จะต้องแสดงความจ านงที่จะให้บริษัทฯ 

ด าเนินการตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ข้างต้น โดยระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

ณ วนัแจ้งความจ านงการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

 บริษัทฯจะอนญุาตให้มีการด าเนินการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิในสว่นท่ียงัไมไ่ด้รับการ

ใช้สิทธิบางสว่นหรือทัง้หมดในวนัใช้สิทธิวนัแรกที่สามารถกระท าได้โดยที่ไม่ขดัต่อข้อจ ากัด 

อย่างไรก็ดีหากมีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิดงักลา่วมากกว่า

จ านวนหุ้นสามญัที่อนญุาตให้ซือ้ได้โดยไมข่ดัตอ่ข้อจ ากดัการโอนหุ้นเร่ืองสดัสว่นการถือครอง

หุ้นของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าว บริษัทฯจะด าเนินการใช้สิทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นบคุคลต่างด้าวตามล าดบัการแจ้ง

ความจ านงการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบรูณ์ตามที่ก าหนดในการใช้สิทธิในครัง้นี ้หาก ณ วนัใช้

สทิธิครัง้สดุท้ายผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วไมส่ามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจ ากดัเร่ือง

สดัสว่นการถือครองหุ้นของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว

หมดอายุลง โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง

คา่เสยีหายใดๆ ตอ่บริษัทฯ และบริษัทฯจะไมช่ดใช้คา่เสยีหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 
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3) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจาก

บริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการใช้สิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจ ากัดเร่ืองสดัส่วน

การถือครองหุ้นของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทีเ่ป็นบคุคลตา่งด้าว 

12. สถำนภำพของผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิที่อยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ 

สถานะของใบส าคญัแสดงสทิธิที่อยูร่ะหวา่งวนัท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิและวนั
ก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วอนัเนื่องมาจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จะมีสถานภาพและสทิธิเช่นเดียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ และสถานภาพ
ดงักลา่วนีจ้ะสิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วอนัเนื่องมาจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วแล้ว 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้น าหุ้นสามญั
เพิ่มทนุที่เกิดขึน้จากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ได้ท าการใช้สทิธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทฯ จะด าเนินการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิโดยเร็วที่สดุตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมีสทิธิจะได้รับหากราคา
การใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิ (แล้วแตก่รณี) ที่ได้ปรับใหมน่ัน้มีผลบงัคบัใช้ อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิอาจได้รับหุ้นสามญัสว่นเพิ่มช้ากว่าหุ้นสามญัที่ได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว ทัง้นีไ้ม่เกิน 45 วนันบัจากวนัที่มี
การปรับสทิธิ 

13. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 

บริษัทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสทิธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบั
แตว่นัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

14. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ ไมม่ีข้อจ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ และข้อจ ากดัการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ นอกจากที่
ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธินี ้

15. ผลบังคับของข้อก ำหนดสทิธิและกฎหมำยที่ใช้บงัคับ 

ข้อก าหนดสิทธินีจ้ะมีผลใช้บังคบัในวนัที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย โดยข้อก าหนดสิทธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อก าหนด
สิทธินีข้ัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตาม
กฎหมายหรือประกาศดงักลา่วบงัคบักบัใบส าคญัแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อก าหนดสิทธินีเ้ฉพาะในสว่นที่
ขดัหรือแย้งกนันัน้ 
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Checklist warrant-RO 

ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับ 
warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  

 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  บริษัท เนอวำนำ ไดอ ิจ ำกดั (มหำชน)   
 เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
 เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

 

รำยละเอยีดของ warrant   
- ช่ือ warrant   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ บริษทั เนอวานา ไดอิ จ  ากดั (มหาชน)                  
           คร้ังท่ี 1 (NVD-W1)         
- เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี  9 พฤษภาคม 2561     
- วนัท่ีเสนอขาย warrant   16 กรกฎาคม 2561       
- วนัส้ินสุดอาย ุwarrant  15 กรกฎาคม 2564       
- จ  านวน warrant ท่ีเสนอขาย   ไม่เกิน 276,119,995 หน่วย  (มีการจดัสรรจริงจ านวน 276,119,950 หน่วย) 
- วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  15 กรกฎาคม 2564       
- ราคาท่ีเสนอขาย   0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)       
- จ  านวนหุน้รองรับ  ไม่เกิน 276,119,995 หุน้       
- อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนได ้1 หุน้   
- ราคาใชสิ้ทธิ   8 บาท ต่อหุ้น        
 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำรอ้ำงองิ 
(ข้อ/หน้ำ) 

1. ลกัษณะของ warrant   
 1.1 สัดส่วนจ านวนหุน้รองรับต่อจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั2 เท่ากบั 
   50%  

 
 
 

ขอ้ก าหนดสิทธิ (หนา้ท่ี 3 หวัขอ้ 1.1 ลกัษณะ
ส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก (จ านวน
หุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับ)) 

                                                        
1  ใหร้ะบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้
2  วิธีการค านวณสัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับ :  

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

                        (จ  านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจ านวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืน 
ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 

* เฉพาะจ านวนหุน้รองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหอ้อกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิใน
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุน้มีมติในวาระอ่ืนใดท่ีอาจท าใหจ้  านวนหุน้รองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งน ามาค านวณเพ่ิมข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกวา่ท่ี
ก  าหนด ซ่ึงเป็นผลใหต้อ้งมีการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งน าหุน้รองรับท่ีอาจเพ่ิมข้ึนดงักล่าวมารวมค านวณดว้ย  
ทั้งน้ี CD    = หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
      ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ
พนกังาน 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำรอ้ำงองิ 
(ข้อ/หน้ำ) 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant 
ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี  
ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขาย  
ตามหนงัสือท่ี ___ลงวนัท่ี _____ 
 (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความ
จ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน 
 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับ
โครงสร้างหน้ีของบริษทั  
 (3) กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อ
หุน้โดยรวม  

  

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัท่ี
ออก warrant  (วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561) 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ (หน้าท่ี 3 หัวขอ้ 1.1 ลกัษณะ
ส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก (อายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ)) 

 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไว้
อยา่งแน่นอน 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ (หน้าท่ี 3 หัวขอ้ 1.1 ลกัษณะ
ส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก (อตัราการ
ใชสิ้ทธิ และราคาการใชสิ้ทธิ)) 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ≥ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ3 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ (หนา้ท่ี 7 หวัขอ้ 1.2.3 ระยะเวลา
การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ) 

 1.5 ก าหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับ
ใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ (หน้าท่ี 6-7 หวัขอ้ 1.2.2 การใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน) 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูล
อยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

  

2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 
  - ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคา
หรืออตัราการใชสิ้ทธิ 
 
 

 
 

 

 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ (หนา้ท่ี 56 ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 8  หวัขอ้ อตัราการใชสิ้ทธิ และราคาการ
ใชสิ้ทธิ) 
 

                                                        
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำรอ้ำงองิ 
(ข้อ/หน้ำ) 

  
  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  
 
 - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ 
 
  - เหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพื่อรองรับ
การปรับสิทธิ 
 
              - อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ  __ไม่มี______ 

 
 
 
 
 
 

 

 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ (หนา้ท่ี 56 ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 8 หวัขอ้ ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ) 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ (หนา้ท่ี 56 ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 8 หวัขอ้ ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ) 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ (หนา้ท่ี 58 ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 8 หวัขอ้ เหตุในการออกหุน้ใหม่เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิ) 

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

 
 
 
 

 
 
 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ (หนา้ท่ี 58-59 ส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 8 หวัขอ้ ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้) 

 (2) earning per share dilution5 หรือ 
control dilution6 

 หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ (หนา้ท่ี  57-58 ส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 8 หวัขอ้ ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้) 

 2.3 วธีิการจดัสรรwarrant   หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ (หนา้ท่ี 56 ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 8 หวัขอ้ วธีิการจดัสรร) 

 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ __ไม่มี______   

                                                        
4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

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

            จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 



4 
 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำรอ้ำงองิ 
(ข้อ/หน้ำ) 

3. มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมติ   
 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ให้
ออกหุน้รองรับอยา่งเพียงพอ   

 รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 วาระท่ี 10-12 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จ
ภายใน 1 ปีนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติ  
(ผูถื้อหุน้อนุมติัเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561) 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ (หน้าท่ี 3 หัวขอ้ 1.1 ลกัษณะ
ส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก (โดยวนั
อ อ ก ใ บ ส า คัญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ต ร ง กั บ ว ัน ท่ี  
16 กรกฎาคม 2561)) 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่ง
นอ้ย ดงัน้ี 

  

 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 (1) อายขุอง warrant เท่ากบั 3 ปี 
  
 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้
สิทธิซ้ือหุน้ 
  
 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 
 
 
 (4) วธีิการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใช้
สิทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส  
 
 
              (5)  รายละเอียดส าคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ   
________________ไม่มี_________________ 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
ข้อก าหนดสิทธิ (หน้า 3 หัวข้อ 1.1 ลักษณะ
ส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก (อายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ)) 
ข้อก าหนดสิทธิ (หน้า 3 หัวข้อ 1.1 ลักษณะ
ส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก (ราคาเสนอ
ขายต่อหน่วย และราคาการใชสิ้ทธิ)) 
ข้อก าหนดสิทธิ (หน้า 3 หัวข้อ 1.1 ลักษณะ
ส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก (อตัราการ
ใชสิ้ทธิ)) 
ข้อก าหนดสิทธิ  (หน้า  6 -7  หัวข้อ 1.2.1 ว ัน
ก าหนดการใช้สิทธิ หัวขอ้ 1.2.2 การใช้สิทธิซ้ือ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน และหัวข้อ 1.2.3 ระยะเวลา
แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ) 

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการ
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตาม warrant 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ (หนา้ 16-17 หวัขอ้ 3 การแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และหนา้ท่ี 18-24 หวัขอ้ 
5 เง่ือนไขการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ ขอ้ 
(ก) ถึงขอ้ (ฉ)) 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำรอ้ำงองิ 
(ข้อ/หน้ำ) 

 4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บใน
กรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้หุน้รองรับได ้
ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาด
ของหุน้ของบริษทักบัราคาใชสิ้ทธิ 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ (หนา้ 25-26 หวัขอ้ 6 การชดใช้
ค่าเสียหาย กรณีบริษทัฯ ไม่สามารถจดัให้มีหุ้น
สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ) 

 4.4 มาตรการคุ้มครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมี
ขอ้ก าหนดดงัน้ี 
 (1) กรณีมีขอ้ก าหนดให้บริษทัสามารถเรียก
ให้ผู ้ถือ warrant ใช้สิทธิก่อนก าหนด บริษัท
รับรองวา่ ขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชัดเจน และเหตุ
แห่งการเรียกให้ใชสิ้ทธิก่อนก าหนดงักล่าวตอ้ง
อ้างอิงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีไม่อยู่ใน
อ านาจควบคุมของบุคคลใด ๆ  
 (ข) ก าหนดให้บริษทั ตอ้งเรียกให้มีการ
ใชสิ้ทธิเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีก าหนดไว ้
 (ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงท าให้ผูถื้อ 
warrant ในทอดต่อ ๆ ไปทราบถึงขอ้ก าหนด
ดงักล่าว 
 (2) ก าหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิ
ในกรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบัระบุวธีิการค านวณ 
 (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value 
หุน้ของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุน้ 
 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่
ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด7 
 (ค) เม่ือบริษัทเสนอขาย CD หรือ 
warrant ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด7 

 (ง) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้ งหมด
หรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 
 
บริษทัฯ ไม่

มีการ
ก าหนดใหผู้ ้
ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิ
ใชสิ้ทธิก่อน
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ก าหนดสิทธิ (หน้า 18-25 หัวขอ้ 5 เง่ือนไข
การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ) 
 

                                                        
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายต ่ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวธีิการค านวณราคาเสนอขายและ
ราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์ 

เอกสำรอ้ำงองิ 
(ข้อ/หน้ำ) 

 (จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึง
เกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
 (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั 
(ก) ถึง (จ) ท่ีท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ 
ท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิดอ้ยไป
กวา่เดิม 
 กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) 
บริษทัได้ระบุส่วนลดจากราคาตลาด พร้อมกบั
วิธีการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดใน
ขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ 
 ทั้งน้ี หากบริษทัจะไม่ด าเนินการปรับ
สิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตาม (ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บ
ผ่อนผนัจากส านักงานก่อนการเสนอขายแล้ว 
ตามหนังสือท่ี_____________________ ลง
วนัท่ี ______________________________ 

5. กำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรเสนอขำย 
warrant 

  

 5.1 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant 
วา่ จะปรับสิทธิโดยวธีิใดวธีิหน่ึงดงัน้ี 
 (1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ 
หรือ 
 (2) ปรับราคาใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออก 
warrant ใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิ 
 ทั้ งน้ี หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับ
เพิ่มเติม บริษทัต้องยื่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ี
อนุมติัให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่าง
เพียงพอต่อส านักงานก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะ
ถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้น
รองรับ 

 ขอ้ก าหนดสิทธิ (หน้า 18-25 หัวขอ้ 5 เง่ือนไข
การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ) 





8 
หมำยเหตุ 1 
กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ในรำคำต ่ำ หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี   
  1. การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยก าหนดราคาเสนอขาย
ตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  2. การเสนอขาย warrant ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  3. การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย CD  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
 
1. กำรค ำนวณรำคำเสนอขำย 

1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

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

  ทั้งน้ี โดยท่ี 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 
  Qs  =  จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จ านวน warrant ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 
  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นตาม warrant 
  Qx  =  จ านวนหุน้ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 

2. กำรค ำนวณรำคำตลำด ใหใ้ชร้าคาหน่ึงราคาใดดงัต่อไปน้ี   
  2.1 รำคำตลำดถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดต่อกนั  
แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้น 
ในแต่ละวนัก็ได ้
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  (2) วนัก ำหนดรำคำเสนอขำย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัใหบ้ริษทั
เสนอขาย warrant และหุน้รองรับในราคาต ่า  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 
  (ง) วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ตาม warrant    
   ทั้งน้ี หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นตลาดตามขอ้ 2.1 ให้ระบุความ
เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 
 2.2 ราคาท่ีก าหนดโดยผา่นการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการขาย
หุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทั เช่น การส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานใหค้วาม
เห็นชอบ  ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยสมมติฐานส าคญัท่ีใชป้ระกอบการค านวณราคาตลาดใหเ้พียงพอและชดัเจน
ดว้ย 
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เอกสำรทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) 
และหุ้นทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

 

เอกสำรทีต้่องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ มี  
2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีขออนุมติัให้ออกและเสนอขาย 

warrant และหุน้รองรับ 
มี  

3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant  
 และหุน้รองรับ 

มี  

4. ขอ้ก าหนดสิทธิ warrant มี  
5. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุน้รองรับ มี  
6. รายละเอียดการค านวณ dilution effect มี  
7. หนงัสือส านกังานแจง้การผอ่นผนัการออก warrant ในสัดส่วน 
 ท่ีมากกวา่ 50% (ถา้มี) 

ไม่มี ไม่ใช่
กรณี

ดงักล่าว 
8. หนงัสือส านกังานแจง้การผอ่นผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งด าเนินการ 
 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศก าหนด (ถา้มี) 

ไม่มี ไม่ใช่
กรณี

ดงักล่าว 
 

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

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


รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ 

บริษัทฯ มีหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ บริษัท  
เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ NVD-W1”) จ านวนไม่เกิน 276,119,995 หุ้น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นหุ้นรองรับต่อจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เท่ากบั 
ร้อยละ 16.42* 

*วิธีการค านวณสดัสว่นหุ้นรองรับ (ค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่

ออกในครัง้นีจ้ านวน 276,119,995 หุ้น หารด้วยผลรวมของ (1) จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 

1,380,599,978 หุ้ น (2) จ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  ESOP-Warrant-1 จ านวน 

25,000,000 หุ้น และ (3) จ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นีจ้ านวน 276,119,995 

หุ้น) 

                                                                   จ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใช้สทิธิตาม 
                                                                  ใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 

Control Dilution     =             ___________________________________________________________ 
                                           จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้  +  จ านวนหุ้นรองรับส าหรับ  +   จ านวนหุ้นรองรับ    
                                            แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ          การใช้สทิธิตามใบ            ส าหรับการใช้สทิธิ 

                                                                                   ส าคญัแสดงสทิธิ               ใบส าคญัแสดง     
                                                                                  ESOP- Warrant-1             สทิธิ NVD-W1 
 

ร้อยละ 16.42         =                                                         276,119,995                               
                                                               ________________________________________ 

                                                        1,380,599,978 +  25,000,000  + 276,119,995 
 



1 
 

รายละเอียดการค านวณผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น (Dilution Effect) 

เนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 ที่ออกในครัง้นีจ้ดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือ
หุ้น (Rights Offering) จึงไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ อยา่งไรก็ตาม หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 ครบถ้วนทัง้จ านวน และผู้ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
NVD-W1 ดงักลา่วไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบ (Dilution Effect) ดงันี ้

1.  การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้นเดิม (Control Dilution)  

หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิครบทัง้จ านวน และผู้ใช้สทิธิไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
จะท าให้สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเทา่กบัร้อยละ 16.42* 

* ค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นีจ้ านวน 276,119,995 หุ้น 
หารด้วยผลรวมของ (1) จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 1,380,599,978 หุ้น (2) จ านวน
หุ้นรองรับส าหรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-1 จ านวน 25,000,000 หุ้น และ (3) จ านวน
หุ้นรองรับส าหรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นีจ้ านวน 276,119,995 หุ้น  

                                                                จ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใช้สทิธิตาม 
                                                                     ใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 
Control Dilution    =                   _______________________________________________________ 
                                               จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ + จ านวนหุ้นรองรับส าหรับ + จ านวนหุ้นรองรับ    
                                               แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ        การใช้สทิธิตามใบ         ส าหรับการใช้สทิธิ 
                                                                                          ส าคญัแสดงสทิธิ            ใบส าคญัแสดง     
                                                                                         ESOP- Warrant-1            สทิธิ NVD-W1 
 
ร้อยละ 16.42        =                                                    276,119,995                               
                                                           ________________________________________ 
                                                           1,380,599,978 +  25,000,000  + 276,119,995 
 

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)   

การออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 8.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งสงูกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดเท่ากับ 4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็น
ราคาหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกัน
ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2561 ซึง่มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2561 (ระหวา่งวนัที่ 8 กมุภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2561) 
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