
 

 
 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจสิตกิส์ จ ำกัด (มหำชน) 
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กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน  
ของ บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนชั่นแนล โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน)รุ่นที่ 3  

(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “NCL-W3”) 
จ ำนวน 65,000,000 หนว่ย อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 16 เดือน ครบก ำหนดวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2562 (วนัหมดอำย)ุ 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุได้ 1.50 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 2.40 บำท 
 
 

โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัเดิมในอตัรำสว่น 7 หุ้นสำมญัเดิมตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ในกรณีที่มเีศษของใบส ำคญัแสดงสทิธิจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำสว่นกำรจดัสรรใบส ำคญัสทิธิดงักลำ่ว ให้ตดัเศษ
ดงักลำ่วทิง้ทัง้จ ำนวน และก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัทท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิรุ่นนี ้

ในวนัท่ี 26 กรกฎำคม 2561  
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิส ำหรับใบส ำคัญ
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสตกิส์ จ ำกัด (มหำชน)                    

รุ่นที่ 3 (“NCL-W3”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัท 
 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)     
รุ่นที่ 3 (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หรือ “NCL-W3”) ออกโดยบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
(“บริษัท” หรือ “NCL” หรือ “ผู้ ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่1/2561 ในวันที่  20 
กรกฎำคม 2561 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะได้รับสิทธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องผกูพนัตำมข้อก ำหนดสิทธิทกุประกำร และให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับทรำบและ
เข้ำใจ ข้อก ำหนดตำ่งๆ ในข้อก ำหนดสทิธิเป็นอยำ่งดีแล้ว รวมทัง้เห็นชอบกบักำรแตง่ตัง้นำยทะเบียน และข้อก ำหนดตำ่งๆ 
ในสญัญำ กำรแตง่ตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โล
จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) รุ่นที่ 3 ทัง้นี ้ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิ  และส ำเนำ
ของสญัญำกำรแตง่ตัง้   นำยทะเบียนไว้ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและส ำนกังำนของนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อให้ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสทิธิได้ในวนัและเวลำท ำกำรของผู้ออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ ส ำนกังำนใหญ่ เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้ำตำกสนิ 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวง
บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร หรือสำมำรถดขู้อก ำหนดสิทธิได้จำกเว็บไซด์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
www.set.or.th  
 
1. ค ำจ ำกดัควำม  
    ค ำและข้อควำมตำ่งๆ ที่ ใช้อยูใ่นข้อก ำหนดสทิธิให้มคีวำมหมำยดงัตอ่ไปนี ้
 
ข้อก ำหนดสทิธิ  :  ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิ และหน้ำที่ของผู้ ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ  และผู้ ถือ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 3 
(“NCL-W3”) ที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  

ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  :  ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) รุ่นที่ 3 (“NCL-W3”) ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ
และสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นสำมัญเดิมตำม 
สดัสว่นกำรถือหุ้น 

ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  :  ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็นซีแอล 
อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) รุ่นท่ี 3 (“NCL-W3”) ที่ออกให้
โดยบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  :  บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัดหรือบุคคลอื่นใดหรือ   
นิติบุคคลอื่นที่ด ำ เนินกิจกำร รับฝำกหลักทรัพย์ไ ด้ตำมกฎหมำยที่
คณะกรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็น นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
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ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  :  ผู้ทรงสทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ บริษัท เอ็นซีแอล 
อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 3 (“NCL-W3”) และให้
รวมถึงผู้ทรงสทิธิในใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 3 
(“NCL-W3”) 

บริษัท หรือ NCL หรือ ผู้ออกใบ      
ส ำคญัแสดงสทิธิ  

:  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  

ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์  :  บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
หุ้นรองรับ  :  หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั 

(มหำชน) จ ำนวน 104,000,000 หุ้ น (หนึ่งร้อยสี่ล้ำนหุ้ น) ที่จัดสรรไว้เพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  รวมทัง้หุ้ นสำมัญที่ออกใหม่
เพิ่มเติมในกรณีที่มีกำรปรับสทิธิภำยใต้ข้อก ำหนดสทิธิ  

วนัท ำกำร  :  วนัที่ธนำคำรพำณิชย์โดยทัว่ไปเปิดท ำกำรในกรุงเทพฯ  ซึ่งมิใช่วนัเสำร์หรือ 
วนัอำทิตย์  

ประกำศ ทจ.34/2551  :  ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ.34/2551 เร่ือง กำรขออนญุำต
และกำรอนญุำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และ
หุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

ส ำนกังำน ก.ล.ต.  :  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
ตลำดหลกัทรัพย์ หรือ ต.ล.ท.  :  ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  :  สมุดทะเบียน หรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียดเก่ียวกับ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  เช่น ช่ือและที่อยู่ของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรโอน กำรจ ำน ำ กำรอำยดั กำรออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิใหม่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ     
ตลำดหลักทรัพย์และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ   
ตลำดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  

สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ  :  สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคญัแสดงสิทธิอนัรวมถึง แต่ไม่จ ำกดัเฉพำะสิทธิที่จะซือ้
หุ้ นสำมัญออกใหม่ของบริษัท สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม และสิทธิในกำร
ลงคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ในกำรได้รับ
คำ่เสยีหำยในกรณีที่หุ้นรองรับไมเ่พียงพอ  
 

หุ้น  :  หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั 
(มหำชน)  

ระบบ SETSMART/ELCID  :  ระบบบริกำรข้อมลูสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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2. ลักษณะส ำคัญของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
   2.1 รำยละเอียดเก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
 
ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย  :      ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็นซีแอล    

อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 3 (“ใบส ำคญั    
แสดงสทิธิ” หรือ “NCL-W3”)  

ชนิดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย  :  ระบช่ืุอผู้ ถือ และสำมำรถโอนเปลีย่นมือได้  
จ ำนวนที่ออกและเสนอขำย  :  65,000,000 หนว่ย (หกสบิห้ำล้ำนหนว่ย)  
จ ำนวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับใบส ำคญั
แสดงสทิธิ  

:  104,000,000 หุ้น (มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท)  

วิธีกำรจดัสรร  :  จัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือ
หุ้น (Right Offering) ในอตัรำ 7 หุ้นสำมญัเดิม : 1 ใบส ำคญัแสดงสทิธิ (กรณีมีเศษ
ให้ปัดทิง้) โดยก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สิทธิ (Record date) วันที่ 26 กรกฎำคม 2561 และก ำหนดวันจัดสรรใบส ำคัญ
แสดงสทิธิในวนัท่ี 7 สงิหำคม 2561 
 
ทัง้นี  ้ ใ ห้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ ได้ รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้ มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำก ำหนด แก้ไข เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง อันจ ำเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
รวมทัง้มีอ ำนำจในกำร เปลี่ยนแปลงวิธีกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ NCL-W3 
อัตรำส่วนกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ NCL-W3 จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
NCL-W3 ที่ออกและเสนอขำย กำรจัดสรรหุ้ นจ ำนวนสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ NCL-W3 และรองรับกำรปรับสทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ เมื่อ
เกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ที่จะส่งผลจ ำนวนหุ้ นที่จัดสรรเพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของ
ใบส ำคัญแสดงสิท ธิ ไม่ เพียงพอเพื่ อใ ห้ เ ป็นไปตำมเกณฑ์ของ ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และกระทรวงพำณิชย์ โดย
ค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

รำคำเสนอขำย  :  0.00 บำท ตอ่หนว่ย 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ  :  16 เดอืน นบัแตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ  :  วนัท่ี 7 สงิหำคม 2561  
วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย  :  วนัท่ี 6 ธนัวำคม 2562 (วนัหมดอำย)ุ 

อตัรำกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั  :  ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1.50 หุ้น (กรณีมีเศษให้ปัด
ทิง้) (อำจเปลีย่นแปลงในภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ)  
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รำคำกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั  :  2.40 บำท (สองบำทสี่สิบสตำงค์) ต่อ 1 หุ้ นสำมัญใหม่ (อำจเปลี่ยนแปลงใน
ภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ) 

ระยะเวลำกำรใช้สทิธิ  :  ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ เร่ิมใช้สิทธิครัง้แรกได้ในวนัที่ 28 มิถุนำยน 2562 และ
ครัง้สดุท้ำยจะก ำหนดวนัใช้สิทธิตรงกบัวนัหมดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ  โดย
จะสำมำรถใช้สทิธิได้ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้  

วนัแรกที่ใช้สทิธิ  :  วนัท่ี 28 มิถนุำยน 2562 

วนัสดุท้ำยทีใ่ช้สทิธิ  :  วนัท่ี 6 ธนัวำคม 2562  (วนัหมดอำย)ุ 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธิ  :  บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลำดหลกัทรัพย์ที่หุ้นสำมญัของบริษัทมีกำรซือ้ขำย
อยู)่  

ตลำดรองของหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิด
จำกกำรใช้สทิธิ  

:  บริษัทจะน ำหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ (ตลำดหลักทรัพย์ที่หุ้ นสำมัญของ
บริษัทมีกำรซือ้ขำยอยู่)  
 

ผลกระทบ สตูรค ำนวณ ร้อยละ 
 

ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีง 
ของผู้ ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution) 

 

                              
                            จ ำนวนหุ้นท่ีรองรับท่ีออกในครัง้นี ้                          
         (จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นท่ีรองรับท่ีออกในครัง้นี)้      
 
                                           104,000,000           
                             (454,152,121+104,000,000) 

 

 

 

 

 

 

18.63 

 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก ำไร  
(EPS Dilution) 
 

 

(EPS ก่อนกำรเสนอขำย – EPS หลงักำรเสนอขำย)                    
               EPS ก่อนกำรเสนอขำย  
EPSก่อนกำรเสนอขำย =                    ก ำไรสทุธิ  
                                               จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้ว 
 
EPSหลงักำรเสนอขำย =                        ก ำไรสทุธิ                                        
                                     (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นที่รองรับที่ออกในครัง้นี)้ 

                                      
                                      (0.00 / 454.15) - (0.00 / (454.15+104)            
                                                       (0.00 / 454.15)   
 

หมำยเหต ุ: ก ำไรสทุธิ 4 ไตรมำสย้อนหลงั  
สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.A. 
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ผลระทบตอ่รำคำตลำดของหุ้น  
(Price Dilution)  
 

                     

                      รำคำตลำด/1 – รำคำตลำดหลงัเสนอขำย*            
                                            รำคำตลำด  
รำคำตลำดหลงัเสนอขำย*  
                    = (รำคำตลำด x จ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว) + (รำคำใช้สิทธิ x จ ำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขำยครัง้นี)้  
                                      (จ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว+ จ ำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขำยครัง้นี)้  
 

             = (1.44 x 454.15) + (2.40 x 104.00)   = 1.62                                            
                            (454.15 + 104.00)  
 

                      1.44 – 1.62                  
                                 1.44 

หมำยเหต ุ: /1 รำคำเฉลีย่ถว่งน ำ้หนกัย้อนหลงั 15 วนัก่อน 
วนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   N.A. 
 

 

2.2 วิธีกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น  
     2.2.1 วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ  

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ เร่ิมใช้สิทธิครัง้แรกได้ในวนัที่ 28 มิถุนำยน 2562 และสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญั

แสดงสิทธิครัง้สดุท้ำยในวนัหมดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิได้ตลอด

อำยรุวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ (ตำมตำรำง) 

ครัง้ที่ วันใช้สิทธิ   

                 1  วนัท่ี 28 มถินุำยน 2562   
                 2  วนัท่ี 6 ธนัวำคม 2562   

     2.2.2 กำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั  
ในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทแตล่ะครัง้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุทัง้หมดหรือบำงสว่นได้  

     2.2.3 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ  
- กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในแตล่ะครัง้ (ยกเว้นกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย)  
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท  จะต้องแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ระหว่ำงเวลำ 09.00 - 15.30 น. ของทุกวนัท ำกำรของบริษัท 
ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ”)        ในกรณีที่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัท  ให้เลื่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ดงักลำ่ว เป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้ดงักลำ่ว  
- กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิกำรซือ้หุ้นสำมญัครัง้สดุท้ำย  
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท  จะต้องแจ้งควำมจ ำนงใน
กำร ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ระหว่ำงเวลำ 09.00 - 15.30 น. ของทุกวนัท ำกำรของบริษัท 
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ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิครัง้สุดท้ำย”) ในกรณีที่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัท  ให้เลื่อนวัน
ก ำหนดกำร ใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยดงักลำ่ว เป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยดงักลำ่ว 
  
กำรแจ้งข่ำวเก่ียวกบักำรใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ และระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ บริษัท

จะแจ้งรำยละเอียดดงักลำ่วอยำ่งน้อย 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ ในระบบ 

SET SMART / SET Portal ส ำหรับกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย บริษัทจะสง่จดหมำยลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตำม

รำยช่ือที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 7 วนัหลงัวนัปิดสมดุทะเบียน นอกจำกนี ้บริษัทจะปิดสมดุ

ทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  21 วันก่อนวันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย  และตลำดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จะท ำกำรขึน้เคร่ืองหมำยห้ำมกำรซือ้ขำย (SP) ล่วงหน้ำ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอน

ใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้สดุท้ำย 

2.2.4 นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์”)  
93 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ชัน้ 1 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศพัท์ 02-009 9382 โทรสำร 02-009 9476 
Website : www.tsd.co.th  
นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งในสมดุ

ทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ช่ือและนำมสกุลจริง สญัชำติ และที่อยู่ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ และรำยละเอียดอื่นๆ           
ที่บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั จะก ำหนด ในกรณีที่ข้อมลูไม่ตรงกนั จะถือว่ำข้อมลูที่ปรำกฏอยู่ใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ เป็นข้อมลูที่ถกูต้อง  

นำยทะเบียนมีหน้ำที่จะต้องออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กบัศนูย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์ และจะต้องลงช่ือศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธินัน้ และนำยทะเบียนจะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบที่นำย
ทะเบียนก ำหนดให้แก่ศนูย์รับฝำก  

นำยทะเบียนมีหน้ำที่ตำมสัญญำกำรแต่งตัง้นำยทะเบียนที่จะต้องจัดท ำและเก็บรักษำสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้จนกว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นรองรับของบริษัทหรือจนกว่ำครบก ำหนด
อำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี)  

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลง
บนัทกึสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ และนำยทะเบียนจะท ำกำรเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลำดดงักลำ่วตอ่ไป  

บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจะสง่จดหมำยลงทะเบียนแจ้งให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั นบัแต่วนัที่เปลี่ยนแปลงนำยทะเบียน
ของใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยแจ้งผำ่นระบบ SET SMART / ELCID และแจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 
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30 วนั เช่นกัน รวมทัง้บริษัทจะด ำเนินกำรจัดส่งกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวให้กับผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนด้วย  
2.2.5 สถำนท่ีติดตอ่ในกำรใช้สทิธิ  

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที ่56/9-10 ซอยสมเดจ็พระเจ้ำตำกสนิ 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจ้ำตำกสนิ  
แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพมหำนคร 10600  
โทรศพัท์ 02-4737330-40 โทรสำร 02-4737329 
Website : www.nclthailand.com 

2.2.6 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ สำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทุนได้ที่บริษัท ในระหว่ำงระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หรือระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำย  

2.2.6.1 ในกรณีที่เป็นใบส ำคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Script less) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ต้องกำรใช้
สิทธิ ต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอ เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์  (Broker) ของตน 
และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่ำว จะด ำเนินกำรแจ้งกบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ น ำไปใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุกบับริษัท  เพื่อด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมที่
ระบไุว้ข้ำงต้น  

2.2.6.2 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ
บริษัทจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ โดยด ำเนินกำรและสง่เอกสำร ดงัต่อไปนีใ้ห้แก่บริษัท
ตำมสถำนท่ีข้ำงต้น  

(ก) ใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัที่ได้กรอกข้อควำมถกูต้อง ชดัเจน และครบถ้วนทกุรำยกำร  
(ข) ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมแบบที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด ซึ่งผู้ ถือใบส ำคญั      

แสดงสิทธิลงลำยมือช่ือผู้ โอนด้ำนหลงั ตำมจ ำนวนที่ระบอุยู่ในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ และหนงัสือมอบอ ำนำจให้
ผู้อื่น   มำรับใบส ำคญัแสดงสทิธิฉบบัใหม่ ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิ (ถ้ำมี)  

(ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิ  ตำมที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญ  โดยผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัจะต้องช ำระเป็น เงินสด เช็ค ดร๊ำฟท์ 
ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำร ที่สำมำรถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 2 วนัท ำกำร นบัจำก
วนัที่ในกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย “บัญชีจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชั่ นแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด  (มหำชน)” (‘‘Account for Subscription for Ordinary Shares of NCL International 
Logistics Public Company Limited’’) ประเภทบัญชี กระแสรำยวัน 158-309-0343 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำถนน
ตำกสิน ทัง้นี ้กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัดงักล่ำวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจ ำนวนดงักล่ำวได้แล้วเท่ำนัน้  
หำกเรียกเก็บเงินไมไ่ด้ด้วยเหตผุลใดๆ ที่มิได้เกิดจำกบริษัทให้ถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลกิ และบริษัท
ตกลงให้ถือเป็นกำรยกเลกิกำรขอใช้สทิธิในครัง้นัน้ แตท่ัง้นีไ้มเ่ป็นกำรตดัสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัในครัง้ต่อไป เว้นแต่

http://www.nclthailand.com/
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เป็นกำรยกเลิกกำรใช้สิทธิในครัง้สดุท้ำย ให้ถือว่ำหมดสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วอีกต่อไป  ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะเป็นผู้ รับภำระค่ำอำกรแสตมป์ที่เกิดขึน้ อนัเนื่องมำจำกกำรใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อซือ้หุ้นสำมญั  

(ง) หลกัฐำนประกอบกำรจองซือ้ 
1. บคุคลสญัชำติไทย        :       ส ำเนำบตัรประชำชนพร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง  
2. บคุคลตำ่งด้ำว              :       ส ำเนำหนงัสอืเดินทำงพร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง  
3. นิติบคุคลในประเทศ      :       ส ำเนำหนงัสอืรับรองบริษัทพร้อมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่

มีช่ือปรำกฏอยู่ในหนงัสือรับรองบริษัทนัน้ และเอกสำรหลกัฐำนของผู้มีอ ำนำจ
ลงลำยมือช่ือตำม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง  

4. นิติบุคคลต่ำงประเทศ      :     ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง และเอกสำรหลกัฐำนของผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1. หรือ 2. พร้อม
รับรองส ำเนำถกูต้อง 

 2.2.6.3 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
จะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ โดยอตัรำกำรใช้สิทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่
หุ้นสำมญั 1.50 หุ้น เว้นแตก่ำรปรับสทิธิตำม 3.3  

2.2.6.4 จ ำนวนหุ้ นสำมัญที่ออกเมื่อมีกำรใช้สิทธิ  จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ  ซึ่งผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ช ำระตำมที่กลำ่วข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิในขณะที่มีกำรใช้
สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ  หรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ คณูด้วยอตัรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิแล้ว ท ำให้มีเศษเหลืออยู่
จำกกำรค ำนวณดงักล่ำว บริษัทจะไม่น ำเศษดงักล่ำวมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิดงักล่ำวคืน
ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนั
ก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมม่ีดอกเบีย้  

2.2.6.5 หำกบริษัทได้รับหลกัฐำนใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือจ ำนวนเงินที่บริษัท 
ได้รับช ำระไมค่รบตำมจ ำนวนท่ีระบไุว้ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั  หรือบริษัทตรวจสอบได้วำ่ข้อควำม
ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ ไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ต้องท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยใน
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่ท ำกำร
แก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ี
กำรใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับ และ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนันบั
จำกวนัท่ีก ำหนดกำรใช้สทิธิ    โดยไมม่ีดอกเบีย้ให้ไมว่ำ่กรณีใดๆ  

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ช ำระจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน 
บริษัท   มีสิทธิที่ที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี  ้ตำมที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สทิธิเลอืกไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนง  
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(ก) ถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธินัน้สิน้สภำพลง โดยไมม่ีกำรใช้ หรือ  
(ข) ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนที่จะได้รับตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ  ซึ่งบริษัท

ได้รับช ำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ  
(ค) ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สทิธิ

ให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ หำกบริษัทไมไ่ด้รับเงินครบถ้วนตำมจ ำนวนในกำรใช้
สทิธิภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลง โดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ  

ในกรณีตำม (ก) และ (ค) บริษัทจะสง่เงินที่ได้รับไว้และใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ซึ่ง
บริษัทถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำว คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัถดัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ โดยไมม่ีดอกเบีย้  

ในกรณีตำม (ข) บริษัทจะสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืในกรณีที่บริษัท
ถือวำ่มีกำรใช้สทิธิเพียงบำงสว่นคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ภำยใน 14 วัน นับจำกวันถัดจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมม่ีกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว ยงัมีผลใช้ตอ่ไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 

 2.2.6.6 เมื่อมีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมญัได้
ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั กลำ่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัถกูต้องและครบถ้วน
สมบูรณ์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้  เว้นแต่จะได้รับ
ควำมยินยอมจำกบริษัท  

2.2.6.7 เมื่อพ้นก ำหนดวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยแล้ว แตผู่้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ยงั
มิได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของกำรใช้สิทธิที่ก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สทิธินัน้ๆ สิน้สภำพลง โดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะใช้สทิธิไมไ่ด้อีก
เมื่อพ้นก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย  

2.2.6.8 ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถคืนเงินสว่นท่ีไม่ได้ใช้สิทธิให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสทิธิ ได้ภำยในระยะเวลำ 14 วนั นบัจำกวนัถดัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกเงินส่วนที่ไม่ได้รับกำรใช้สิทธินบัตัง้แต่
วนัท่ีพ้นก ำหนดเวลำ 14 วนัดงักลำ่ว จนถึงวนัท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธิ  

อยำ่งไรก็ดี หำกบริษัทได้ท ำกำรสง่เช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จ่ำย
เฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบใุนใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถกูต้อง
แล้วโดยชอบ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป  

2.2.6.9 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใช้สทิธิซือ้หุ้นรองรับไมเ่ต็มจ ำนวนที่ตนมีสิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
บริษัทจะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใบใหม่ที่ระบจุ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิภำยใน 14 วนันบัแตว่นัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ยกเว้นในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยจะไมม่ีกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ใดๆ อีก  
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2.2.6.10 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็น
จ ำนวนมำกกวำ่จ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สทิธิ บริษัทจะสง่ใบส ำคญัแสดงสทิธิใบใหม่ โดยมีจ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่
ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่ว หำกใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหุ้น โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใช้สทิธินัน้ๆ และจะท ำกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิใบเก่ำ  

2.2.6.11 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้น
สำมญัที่ออกใหม่ส ำหรับกำรใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ภำยใน 14 วนันบัตัง้แตว่นัที่บริษัทได้รับช ำระคำ่หุ้นตำมจ ำนวนท่ีมีกำรใช้
สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทจะด ำเนินกำรจดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินัน้  เข้ำเป็นผู้ ถือหุ้นสำมญัของ
บริษัท ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้  

2.2.6.12 ในกรณีหุ้นสำมญัที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิที่ไมเ่พียงพอ บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้คำ่เสยีหำยที่
เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไมส่ำมำรถใช้สทิธิได้ อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจะไมช่ดใช้คำ่เสยีหำยให้แกผู่้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ไมส่ำมำรถใช้สิทธิได้ ถึงแม้วำ่จะมีหุ้นสำมญัเพียงพอก็ตำม ในกรณีเช่น ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตำ่งด้ำวที่ไม่
สำมำรถใช้สทิธิเพรำะถกูจ ำกดัสทิธิ ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท  

2.2.6.13 (ก) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยตำมข้อบงัคบับริษัท จะสำมำรถใช้สทิธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อซือ้หุ้นรองรับของบริษัทไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่นได้ภำยใต้เง่ือนไขวำ่ เมื่อได้ใช้สทิธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิในวันใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ แล้วต้องไม่ท ำให้กำรถือหุ้นของบริษัทโดยบุคคลที่มิใช่สญัชำติไทยทัง้หมดขัดต่อ
ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องในเร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย ซึง่ ณ วนัออกใบส ำคญั
แสดงสทิธิอยูท่ี่ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

             (ข) อย่ำงไรก็ดี หำกข้อจ ำกัดกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญัชำติไทยตำม  (ก) ข้ำงต้นมีผลท ำให้ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย ซึ่งได้ใช้สิทธิตำมวิธีกำรดงักลำ่วมำครบถ้วน ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้เต็ม
จ ำนวนที่ระบุในหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะอนุญำตให้ด ำเนินกำรใช้สิทธิได้เพียงส่วนที่ไม่ขดัต่อ
ข้อจ ำกดักำรถือหุ้นข้ำงต้นภำยใต้หลกักำรผู้แสดงควำมจ ำนงก่อนจะสำมำรถใช้สิทธิได้ก่อน  (First Come, First Served) 
และบริษัทจะคืนใบส ำคญัแสดงสทิธิและเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สิทธิโดยไมม่ีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นบคุคล
ที่มิใช่สญัชำติไทยดงักลำ่วทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัแตว่นัใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ  

หำกในวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยไม่สำมำรถใช้สทิธิ เนื่องจำก
ข้อจ ำกดัเร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วหมดอำยลุง    
โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สญัชำติไทยดงักล่ำว  ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำชดใช้ใดๆ  จำก
บริษัท และบริษัทจะไมม่ีกำรช ำระคำ่เสยีหำยหรือคำ่ชดเชยใดๆ ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจำกกำรดงักลำ่วทัง้สิน้  

2.2.6.14 กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมญัออกใหม่ ช่ือที่จะระบุในหุ้นสำมญัออกใหม่จะใช้ช่ือเดียวกันกับช่ือที่
ปรำกฏอยูใ่นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ โดยบริษัทจะจดัสง่ใบหุ้นไปยงัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมที่อยูท่ี่ได้ระบไุว้
ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิแตล่ะ
ครัง้ อยำ่งไรก็ตำมบริษัทอำจตกลงกบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิลว่งหน้ำ ให้บริษัทเก็บใบหุ้นสำมญั ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เช็ค และเอกสำรอื่นๆ ไว้ที่บริษัทเพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือตวัแทนมำรับไปด้วยตวัเองก็
ได้ โดยจะต้องด ำเนินกำรตำมที่บริษัทก ำหนด  บริษัทอำจจะออกใบหุ้ นในระบบใบหุ้ น  (Script) และระบบไร้ใบหุ้ น 
(Scriptless) หำกบริษัทจะออกหุ้นสำมญัโดยระบบไร้ใบหุ้น บริษัทจะด ำเนินกำรเมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้แจ้งให้
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บริษัททรำบวำ่ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ยอมรับเป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์ให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแล้ว โดยบริษัทจะ
สง่ใบหุ้นสำมญัหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิต้องระบช่ืุอและ
บญัชีของบริษัทสมำชิกของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ถกูต้องในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั  และบริษัทจะ
สง่มอบหุ้นสำมญัหรือใบส ำคญัแสดงสทิธิผำ่นบญัชีฝำกหลกัทรัพย์ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

      2.2.7 กำรแก้ไขขัน้ตอนกำรใช้สทิธิ  
ในกรณีที่ตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงำนใดที่เก่ียวข้องได้ออกประกำศ 

ระเบียบ หรือวิธีกำรปฏิบตัิกำรใดๆ ที่มีผลให้บริษัทต้องแก้ไขรำยละเอียดขัน้ตอนในกำรใช้สิทธิตำมข้อ  2.2.6 ให้บริษัท
สำมำรถท ำกำรแก้ไขขัน้ตอนกำรใช้สิทธิให้สอดคล้องกบัประกำศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบตัิดงักลำ่วได้ และต้องแจ้งให้ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบโดยไมช่กัช้ำ  
 
3. หน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิมีหน้ำที่ท่ีจะต้องปฏิบตัิตลอดอำยสุญัญำของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ดงันี ้ 
3.1. กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดสทิธิ  

ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใช้ควำมพยำยำมอยำ่งดีที่สดุ ในกำรประกอบธุรกิจให้เหมำะสมและมีประสทิธิภำพ 
และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และค ำสัง่ต่ำงๆ ที่ออกตำมกฎหมำย และจะ
ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขตำ่งๆ ของข้อก ำหนดสทิธิฉบบันีโ้ดยเคร่งครัดตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
3.2. สทิธิของบริษัทในกำรเรียกให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิก่อนระยะเวลำที่ก ำหนดตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่บริษัทออกครัง้นีไ้ม่มีข้อก ำหนดให้บริษัทสำมำรถเรียกให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิ
ก่อนระยะเวลำที่ก ำหนดตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
3.3. เง่ือนไขกำรปรับสทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

3.3.1 บริษัทต้องด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ  ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อ
เกิดเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึ่ง ดงัต่อไปนี ้ทัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวำ่เดิม  

(ก) เมื่อบริษัทเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหรือกำรแบง่แยกหุ้น
สำมญัที่ได้ออกแล้วของบริษัท  

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ำกดั ในรำคำ
เฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหมท่ี่ค ำนวณได้ ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท”  

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทัว่ไป โดยหลกัทรัพย์นัน้
ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั เช่น หุ้นกู้ แปลงสภำพ หรือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั โดยรำคำเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่จะออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิดงักลำ่ว ต ่ำกวำ่ร้อย
ละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท”  

(ง) เมื่อบริษัทจ่ำยปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
(จ) เมื่อบริษัทจ่ำยปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ของบริษัท ส ำหรับกำร

ด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ระหวำ่งอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้ 
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(ฉ) ในกรณีที่มีเหตกุำรณ์ใดๆ อนัท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ด้อยไปกว่ำเดิม        
เสยีสทิธิและผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้ โดยที่เหตกุำรณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ด้อยูใ่นข้อ (ก) ถึง (จ)  
 

ในกรณีที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั และกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำกำรใช้สิทธิที่จะซือ้
หุ้ นสำมัญ รวมทัง้วิธีกำรค ำนวณถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวตำมที่ระบุต่อไปนี  ้ไม่ได้ท ำให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะได้รับเมื่อมีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสทิธิด้อยไปกวำ่เดิม โดยบริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ และอตัรำกำรใช้สทิธิในกรณีตำ่งๆ ดงักลำ่วข้ำงต้น
ตำมสตูรและวิธีกำรค ำนวณ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
(ก) เมื่อบริษัทเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหรือกำรแบง่แยกหุ้น       
สำมญัที่ได้ออกแล้วของบริษัท  
บริษัทจะปรับรำคำกำรใช้สทิธิอนัเป็นผลมำจำกกำรรวม หรือกำรแบง่แยกหุ้นสำมญัที่ออกแล้วของบริษัท โดยจะ

มีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัท่ีมีกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทเพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ได้รับหุ้นตำมจ ำนวนที่ค ำนวณได้ตำมสตูรและประเภทเช่นเดียวกบัหุ้นสำมญัของบริษัทที่ออก
ภำยหลงัจำกกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่ว  

 
1. รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้ 

Price 1 = Price 0 × [Par 1]  
                               [Par 0] 

2. อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้ 
 Ratio 1 = Ratio 0 × [Par 0]  
                                            [Par 1] 

โดยที ่     Price 0  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
Price 1  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Ratio 0  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Par 0    คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
Par 1    คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง  
(ข) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ำกดั ในรำคำ

เฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหมท่ี่ค ำนวณได้ ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท”  
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้

รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
ให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคล
ในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี  
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“รำคำเฉลี่ยของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่” ค ำนวณได้จำก จ ำนวนเงินทัง้สิน้ที่บริษัทจะได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้น หักด้วย
คำ่ใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้สิน้ท่ีออกใหมใ่นครัง้นัน้  
“รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” ได้ก ำหนดไว้เท่ำกบั “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” 
โดยที่ “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดของ
บริษัท หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทที่ท ำกำรซือ้ขำยทัง้หมดในระหวำ่งระยะเวลำ  15 วนัท ำกำร (วนัที่ปิดท ำกำรซือ้
ขำยของตลำดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ  

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมญัของบริษัทไม่มีกำรซือ้ขำย
ในช่วงระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะท ำกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 
“วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ ส ำหรับกรณีที่
เป็นกำรเสนอขำยให้กบัผู้หุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหมแ่ก่ประชำชนทัว่ไป 
ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยตอ่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 
อนึง่ ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัพร้อมกนัมำกกวำ่ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้เง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้ใช้รำคำ
เสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิตอ่หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไม่อยูภ่ำยใต้เง่ือนไขที่
จะต้องซือ้ด้วยกนั ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นสำมญัของบริษัท” มำค ำนวณ
กำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้  
  

1. รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้ 
Price 1 = Price 0 × [ (A×MP)+BX ]   
                                 [ MP(A+B)]  

2. อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้ 
Ratio 1 = Ratio 0 × [ MP(A+B)]   
                            [ (A×MP)+BX] 

โดยที ่     Price 0   คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
Price 1   คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Ratio 0   คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
Ratio 1   คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
MP        คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท”  
A           คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูค่ำแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพื่อสิทธิในกำร

จองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของ
กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

B            คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ ทัง้ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ำกดั   

BX          คือ จ ำนวนเงินที่ได้รับภำยหลงัจำกกำรหกัค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ที่เสนอ
ขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั  
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(ค) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทัว่ไป โดยหลกัทรัพย์นัน้

ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั (เช่น หุ้นกู้ แปลงสภำพ หรือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั) โดยรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงักลำ่ว  ต ่ำกว่ำ
ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท”  

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้
รับกำรใช้สิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั (วนัแรกที่ตลำด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR หรือ XW) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรก
ของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ดๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญัแก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ ที่
เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี  
“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรออกหลกัทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิในกำร
แปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั รวมกับเงินที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ ถ้ำมีกำรใช้สิทธิทัง้หมด หำรด้วย
จ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหม่ เพื่อรองรับกำรใช้สทิธินัน้  
“รำคำตลำดของหุ้ นสำมัญของบริษัท” และฐำนของมูลค่ำหุ้ นที่ตรำไว้  ซึ่งจะเปรียบเทียบให้ใช้และมีควำมหมำย
เช่นเดียวกบั รำยละเอียดในข้อ (ข) ข้ำงต้น  
“วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ดๆ ที่ให้สทิธิ
ที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม         
(Right Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ  ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมญัแก่ประชำชนทัว่ไป ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ดงักลำ่วตอ่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ ที่เป็นกำรเสนอ
ขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี  
 
1. รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้ 

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

2. อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้ 
Ratio 1 = Ratio 0 × [ MP(A+B)]   
                             [ (A×MP)+BX]  

โดยที ่     Price 0  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
Price 1  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Ratio 0  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
Ratio 1  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
MP       คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท”   

 
A      คือ  จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว  ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพื่อกำรจองซือ้

หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ กรณีเสนอขำยให้ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
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หรือ ก่อนวนัแรกของระยะเวลำกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ด  ๆ  ที่มีสิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมญัได้ตอ่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี  

B    คือ  จ ำนวนหุ้ นสำมัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด  ๆ ซึ่งสำมำรถแปลงสภำพ /
เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัที่จะเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ 
เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี   

BX   คือ  จ ำนวนเงินท่ีบริษัท จะได้รับภำยหลงัจำกกำรหกัคำ่ใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหลกัทรัพย์ใด ๆ ที่มีสทิธิ       
ในกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั รวมกบัเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั 

  
(ง) เมื่อบริษัทจ่ำยปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัไมม่ีสทิธิ      

ในกำรรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD(ST))  
1. รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้ 

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

2. อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้ 
Ratio 1 = Ratio 0 × [ A+B]   
                                 [ A] 

โดยที ่     Price 0  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
Price 1  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Ratio 0  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
Ratio 1  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
A          คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นสำมญัเพื่อสิทธิ

กำร                                                                                    รับหุ้นปันผล   
B        คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสำมญัปันผล  
 
(จ) เมื่อบริษัทจ่ำยปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ของบริษัท ส ำหรับกำร

ด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ระหวำ่งอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้ 
กำรค ำนวณอตัรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กับผู้ ถือหุ้น  ให้ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงในรอบ

ระยะเวลำบัญชีในแต่ละปี ดังกล่ำว หำรด้วยก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลังหักภำษีเงินได้ของผลกำร

ด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวมของรอบระยะเวลำบญัชีนัน้ โดยเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงให้หมำยรวมถึงเงินปันผลระหวำ่ง

กำลในแตล่ะรอบบญัชีนัน้ด้วย กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้

หุ้นสำมญัไมม่ีสทิธิ    ในกำรรับเงินปันผลนัน้ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD)  
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“รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” และฐำนของมลูคำ่ที่ตรำไว้ ซึง่จะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ และมีควำมหมำยเช่นเดยีวกบั 
รำยละเอียดในข้อ (ข) ข้ำงต้น  
“วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในเงินปันผล  
1. รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้ 

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

 
2. อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้ 

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

โดยที ่     Price 0  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
Price 1  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Ratio 0  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง  
Ratio 1  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
MP       คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท”  
D         คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น   
R          คือ เงินปันผลต่อหุ้น ที่จะจ่ำยในอตัรำร้อยละ 50 โดยค ำนวณจำกก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ หำรด้วย

จ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล  
 
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อนัท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  เสียสิทธิและ

ผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้ โดยที่เหตกุำรณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ด้อยูใ่นข้อ (ก) ถึง (จ)  
ให้บริษัท และ/หรือ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินร่วมกนั พิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรือ 

อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่อย่ำงเป็นธรรม  และไม่ท ำให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับ
ผลประโยชน์ด้อยไปจำกเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นที่สดุ และให้บริษัทแจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำย
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทรำบถึงรำยละเอียดดงักลำ่วด้วยภำยใน 15 วนันบัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์ที่ต้องด ำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิดงักลำ่วและ บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ
ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระบบ SET SMART / SET Portal ในทนัทีหรือก่อนวนัท่ี
อตัรำหรือรำคำใช้สทิธิมีผลบงัคบัใช้  

 
3.3.2 กำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิตำมข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระตอ่กนัและ    

จะค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมล ำดบัเหตกุำรณ์ต่ำงๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั "รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” 
ส ำหรับกรณีที่เหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้พร้อมกัน ให้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรียงตำมล ำดบั ดงันี ้คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) 
และ (ฉ) โดยในแต่ละล ำดบัครัง้ที่ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลง ให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง และ
อตัรำกำรใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหนง่  
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“รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ  (ข) 
ข้ำงต้น  
 ทัง้นี ้บริษัทฯจะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้
สทิธิเว้นแตจ่ะมีกำรปรับสทิธิตำมข้อ 3.3.1 

 
3.3.3 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ  (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีกำร

เปลี่ยนแปลง ซึ่งท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้น
สำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิของกำรแสดงควำมจ ำนงกำร
ใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง ของอตัรำกำรใช้สิทธิใหม่หลงักำรเปลี่ยนแปลง) ค ำนวณออกมำเป็นเศษของหุ้น
ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และหำกรำคำกำรใช้สิทธิหลงักำรเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คณูกบัจ ำนวนหุ้นสำมญั ใน
กำรแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิในรอบนัน้ ค ำนวณได้เป็นเศษของบำทให้ตดัเศษของบำททิง้  
 

3.3.4 ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่มีรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำที่
ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท (Par Value) ก็ให้ใช้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ดงักลำ่ว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมำยห้ำมมิให้
บริษัทออกหุ้นต ่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับรำคำใช้สิทธิใหม่เท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญ 
ส ำหรับอตัรำกำรใช้สทิธิใหมใ่ห้ใช้อตัรำกำรใช้สทิธิที่ค ำนวณได้ตำมข้อ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม  

 
3.3.5 สถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง

สิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ  และ วนัก่อนที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทนุ
ช ำระแล้ว อนัเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  จะมีสถำนภำพและสิทธิ
เช่นเดียวกับใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ที่ยงัไม่ได้แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ และสถำนภำพจะ
สิน้สดุลงในวนัที่กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว อนัเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิข้ำงต้นแล้ว  

ในกรณีบริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิ ในช่วงที่บริษัทยงัไม่ได้น ำหุ้นสำมญัที่เกิด
จำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เข้ำจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์ ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ได้ท ำกำรใช้สิทธิแล้วจะได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะด ำเนินกำร
ออกหุ้นสำมัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยเร็วที่สุดตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ สมควรจะได้รับ หำกรำคำที่ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้โดยหุ้นสำมญั
สว่นท่ีเพิ่มเติม อำจได้รับช้ำกวำ่หุ้นสำมญัที่ได้รับก่อนหน้ำนีแ้ล้ว แตไ่มเ่กิน 45 วนั นบัจำกวนัท่ีมีกำรปรับสทิธิ  

 
3.3.6 หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมีสทิธิและได้รับ

ผลประโยชน์อนัพงึได้เหมือนหุ้นสำมญัเดิมที่ออกและเรียกช ำระเตม็มลูคำ่แล้วของบริษัท ทกุประกำร เมื่อกระทรวงพำณิชย์
ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วของบริษัท  
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3.3.7 กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ  ตำมเง่ือนไขที่ได้ก ำหนดไว้ข้ำงต้น และกำร
เปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสทิธินัน้ มีดงันี ้
1) บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในระบบ SET SMART / SET Portal ในทนัทีหรือก่อนวนัท่ีอตัรำหรือรำคำใช้สทิธิมีผลบงัคบัใช้ 
2) บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรเปลีย่นแปลงโดยบอกถึงรำยละเอียดวธีิกำรค ำนวณ และเหตผุลที่ตอังมีกำรเปลีย่นแปลง
ดงักล่ำวให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบเพื่อแจ้งรำคำกำรใช้สิทธิ อตัรำกำรใช้สิทธิ หรือข้อก ำหนดสิทธิที่ก ำหนดขึน้มำใหม่ 
รวมทัง้ข้อเท็จจริงโดยย่อของสำเหตทุี่มีกำรปรับสิทธิ วิธีกำรค ำนวณ และวนัที่ที่กำรปรับสิทธิดงักลำ่วมีผลใช้บงัคบัภำยใน 
15 วันนับตัง้แต่วันที่มีเหตุให้ต้องด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อก ำหนดสทิธินัน้  

 
4. สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
สิทธิของหุ้นสำมญัที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุ้นสำมญั
เดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้ำนีแ้ล้ว รวมทัง้สิทธิในกำรรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใด ที่บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญั 
ทัง้นี ้นบัตัง้แต่วนัที่นำยทะเบียนหุ้นสำมญัของบริษัท ได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว  
 
5. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
5.1  จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกเพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ  เท่ำกับ 104,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบส ำคญั

แสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้ 
5.2  มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หุ้น เทำ่กบั 0.25 บำทตอ่หุ้น  
5.3  รำคำกำรใช้สทิธิ เทำ่กบั 2.40 บำทตอ่หุ้น (เว้นแตม่ีกำรปรับสทิธิ ตำมข้อ 3.3)  
5.4  อตัรำกำรแปลงสภำพ เทำ่กบั 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตอ่ 1.50 หุ้นสำมญั (เว้นแตม่ีกำรปรับสทิธิ ตำมข้อ 3.3)  
5.5  ตลำดรองของหุ้นสำมญัที่รองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ได้แก่ ตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เนื่องจำกปัจจุบนัหุ้นสำมญั      

ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดงันัน้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ภำยหลงัจำกที่บริษัทด ำเนินกำร
จดทะเบียนหุ้นสำมญัใหม่ดงักลำ่ว ต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยบริษัทจะด ำเนินกำรยื่นขออนญุำต
น ำหุ้นสำมญัที่ออกใหมจ่ำกกำรใช้สทิธิแปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสทิธิ เข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน              
ในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัสดุท้ำยของระยะเวลำ
กำร   ใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ทัง้นีเ้พื่อให้หุ้นสำมญัดงักลำ่ว สำมำรถท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้เช่นเดียวกบั
หุ้นสำมญัเดิมของบริษัท  
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6. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ  

6.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
บริษัทไม่มีข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่ กำรโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดง

สิทธิ เพื่อพกักำรโอนสิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในกรณีกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย  ซึ่งบริษัทจะปิดสมดุทะเบียนใบส ำคญั

แสดงสทิธิ เพื่อพกักำรโอนหรือกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 21 วนั ก่อนวนัครบก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 

6.2 บคุคลที่ไมใ่ช่สญัชำติไทย  
6.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิที่ไมใ่ช่สญัชำติไทย ซึ่งได้ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิจน

ท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของคนที่ไม่ใช่สญัชำติไทยมีจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 49 ตำมที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัหรือตำมสดัสว่นท่ี
อำจมีกำรแก้ไขในข้อบงัคบัในอนำคต  

6.2.2 หำกข้อจ ำกดักำรโอนดงักลำ่วข้ำงต้น มีผลท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ไมใ่ช่สญัชำติไทยที่ได้ด ำเนินกำรใช้สทิธิตำมวิธีกำรใช้สทิธิ ไมส่ำมำรถใช้สทิธิได้ตำมจ ำนวนที่ระบใุนใบแจ้งควำมจ ำนงกำร
ใช้สิทธิ ซือ้หุ้นสำมญั ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถเลือกให้บริษัท ด ำเนินกำรอย่ำงใด
อยำ่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

ก) ให้บริษัทคืนใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ และเงินท่ีเหลอืตำมรำคำใช้สทิธิของใบส ำคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในสว่นที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หรือ ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ที่ไมใ่ช่สญัชำติไทยดงักลำ่ว ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใช้สทิธิใน
ครัง้นัน้ๆ  

ข) ให้บริษัทเป็นผู้ ถือใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และเงิน
ตำมจ ำนวนกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทย  ได้ยื่น
ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในสว่นที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิเอำไว้ตำมล ำดบัก่อนหลงั  เพื่อด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในสว่นที่ยงัมิได้มีกำรใช้สิทธิดงักลำ่ว เมื่อมีกำรเข้ำถือหุ้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว ไมข่ดัตอ่ข้อจ ำกดัทัง้จ ำนวนหรือบำงสว่น  

ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทย  จะต้องแสดงควำมจ ำนงที่จะให้
บริษัท ด ำเนินกำรตำมข้อ ก) หรือ ข) ข้ำงต้น โดยระบใุนใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั ณ วนัแจ้งควำมจ ำนง
กำร ใช้สทิธิในแตล่ะครัง้  

6.2.3 บริษัทจะอนญุำตให้มีกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ใน
ส่วนที่ยงัมิได้รับกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.2.2 ข) บำงส่วนหรือทัง้หมดในวนัใช้สิทธิวนัแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยไม่ขดัต่อ
ข้อจ ำกัด อย่ำงไรก็ดี หำกมีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่รอกำรใช้สิทธิ  ณ วันใช้สิทธิ
ดงักลำ่วมำกกวำ่จ ำนวนหุ้นสำมญัที่อนญุำตให้ซือ้ได้โดยไมข่ดัตอ่ข้อจ ำกดักำรโอนหุ้น เร่ืองสดัสว่นกำรถือครองหลกัทรัพย์
ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทย บริษัทจะด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชำติไทย ตำมล ำดบักำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิที่ครบถ้วนสมบรูณ์
ตำมข้อก ำหนดในกำร  ใช้สทิธิในครัง้นี ้ 
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6.2.4 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทยจะไม่ได้รับกำรชดเชยไม่ว่ำ
รูปแบบใดจำกบริษัท ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรใช้สิทธิได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจ ำกัดเร่ืองสดัส่วนกำรถือครอง
หลกัทรัพย์      ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชำติไทย  

6.2.5 หำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  แสดงควำมจ ำนงให้บริษัทด ำเนินตำม                 
ข้อ 6.2.2. ข) และ ณ วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วไม่สำมำรถใช้สิทธิ
ได้ เนื่องจำกข้อจ ำกดัเก่ียวกบักำรถือครองหุ้นของใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ให้ถือว่ำใบส ำคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วหมดอำยุลง  โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สทิธิดงักลำ่วไมม่ีสทิธิเรียกร้องคำ่เสยีหำยใดๆ ตอ่บริษัท และบริษัทจะไมด่ ำเนินกำรชดใช้คำ่เสยีหำยที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

 
7. กำรจอง กำรจ ำหน่ำย และกำรจัดสรร  

7.1  วิธีกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์  
เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่น  
7.2  ผู้จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์  
กำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ม่ผ่ำนผู้จัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย  เนื่องจำกเป็นกำร

เสนอขำย/จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่น  
7.3  วนัและวิธีกำรจอง และกำรช ำระเงินคำ่จองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
เนื่องจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่ำ ดงันัน้ จึงไม่มีวนัและวิธีกำรจอง และกำร

ช ำระเงินคำ่จองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั จะด ำเนินกำรจดัสง่ใบแจ้ง
ผล      กำรฝำกหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรทำงไปรษณีย์ภำยใน 7 วนัท ำกำร หลงัจำกกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำร
โอนหุ้น   ของบริษัทเพื่อสทิธิในกำรรับจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั  

7.4  วิธีกำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
บริษัทจะด ำเนินกำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท ที่มีรำยช่ือปรำกฏอยูใ่นสมดุทะเบียน

ผู้ ถือหุ้น (Record Date) ณ วนัที่ 26 กรกฎำคม 2561 และ บริษัทจะด ำเนินกำรออกและสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำม
รำยละเอียด ดงันี ้ 

7.4.1. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมไมม่ีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์หรือศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์  
ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ จะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ได้รับจดัสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรทำง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมช่ือที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่ออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ในกรณีนี  ้ผู้ ที่ได้รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรในครัง้นีใ้นตลำด
หลกัทรัพย์ได้ จนกว่ำจะได้รับใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึ่งอำจได้รับภำยหลงัจำกที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัทเร่ิมซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรัพย์  

7.4.2. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์  
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฝำกไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั       

เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่บริษัทนัน้ฝำกหลกัทรัพย์อยู่ใน

ขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ผู้ ได้รับจดัสรรฝำกไว้ และออกหลกัฐำน

กำรฝำกให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับกำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนีผู้้ที่ได้รับกำร
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จดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนมุตัิให้ใบส ำคญัแสดงสิทธิท ำ

กำรซือ้ขำย ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ทัง้นี ้ช่ือของผู้ ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรจะต้องตรงกับช่ือเจ้ำของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรร
ประสงค์ที่จะฝำกใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่
ได้รับกำรจดัสรรตำมข้อ 7.4.1. แทน  

 
7.4.3. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600  
ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฝำกไว้ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์  และศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะ

บนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจดัสรรไว้ในบญัชีของบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมำชิก
เลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
เมื่อผู้ ถือหุ้นที่ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิต้องกำรขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วจะต้องถอนใบส ำคญั
แสดงสิทธิออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป  ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำร
ด ำเนินกำรตำมที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก ำหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับจดัสรรจะ
สำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนญุำตให้ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัท
ท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์  แห่งประเทศไทย และผู้ ถือหุ้นที่ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ด ำเนินกำร
ถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิออกจำกบญัชี 600 ดงักลำ่วแล้ว  

7.5 กำรสง่มอบหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญ       

แสดงสทิธิที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั สำมำรถเลอืกให้บริษัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
7.5.1. ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมญั โดยให้ออกใบหุ้นใน

นำมของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั จะสง่มอบใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ใช้สทิธิ
แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ตำมช่ือที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้  ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมัญ จะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น  ซึ่งอำจจะได้รับ
ภำยหลงัจำกที่หุ้นสำมญั ที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิได้รับอนญุำตให้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์  

7.5.2. ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมญั แตป่ระสงค์จะใช้
บริกำรของ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมญัที่
เกิดจำกกำรใช้สทิธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ศนูย์
รับฝำกหลกัทรัพย์ จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิฝำกไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั    เพื่อผู้ฝำก”และศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝำกหุ้นสำมญั
อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมญัฝำกไว้และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัภำยใน  7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้
สทิธิในแตล่ะครัง้ 
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 ในกรณีนีผู้้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมญัจะสำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ในตลำด
หลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนญุำตให้หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั  เลือกให้บริษัทด ำเนินกำรตำมข้อ 7.5.2 ช่ือของผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้น  จะต้องตรงกับช่ือเจ้ำของบัญชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ     ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นตำมข้อ 7.5.1 แทน  

7.5.3. ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้น แตป่ระสงค์จะใช้บริกำร
ของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมญัไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 
สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และศนูย์
รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับกำรจดัสรรไว้ในบัญชีผู้
ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นภำยใน 7 
วนั       ท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้  เมื่อผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นต้องกำรขำยหุ้น ผู้ที่ได้รับกำร
จดัสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจำกบญัชี 600 ดงักลำ่ว โดยต้องติดตอ่ผำ่นบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อำจจะมีคำ่ธรรมเนียมใน
กำรด ำเนินตำมที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก ำหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้น
จะสำมำรถขำยหุ้น       ที่ได้รับกำรจดัสรรในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนญุำตให้หุ้นของบริษัทท ำกำรซือ้
ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นได้ด ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบญัชี 600 ดงักลำ่ว
แล้ว  
 
8. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ  
    บริษัทจะชดใช้คำ่เสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียด ดงันี ้ 

8.1. บริษัทจะชดใช้คำ่เสยีหำยให้เฉพำะใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ที่มำแจ้งควำมจ ำนง      
ที่จะใช้สิทธิในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ซึ่งบริษัทไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้ นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคญั     
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้อยำ่งเพียงพอ ยกเว้นกรณีตำมที่ระบไุว้ในข้อจ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดง
สทิธิ ตำมข้อ 6.1  

บริษัทจะจดัให้มีกำรปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 30 วนั     
นบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิที่บริษัทไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิได้อยำ่งเพียงพอ  ทัง้นีเ้พื่อท ำกำร
ตรวจสอบรำยช่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำนัน้ ซึ่งกำรปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อ
รำคำ  ซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิแตอ่ยำ่งใด  

กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 8.1 บริษัทจะช ำระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะ  และจะจัดส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิข้ำงต้น  
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8.2 กำรค ำนวณค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมข้อ 
8.1. มีสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้ 

 
          คำ่เสยีหำยตอ่ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หนว่ย = A x [MP – EP]   

 
โดยที่      A    คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ไม่สำมำรถจดัให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ตำมอตัรำกำรใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ 1 
หนว่ย  

MP  คือ รำคำเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นสำมญัของบริษัท ในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ ถือใบส ำคญั   
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ มำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (รำคำเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของ        
หุ้ นสำมัญของบริษัท ค ำนวณจำก มูลค่ำซือ้ขำยหุ้นสำมัญทัง้หมดของบริษัท หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญั          
ของบริษัทท่ีมีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย)  

EP  คือ รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ หำกมีกำรปรับ
รำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สทิธิ 

  
9. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย  
บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี  ้เข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ         
ตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภำยใน 45 วนั นบัจำกวนัท่ีบริษัทได้ด ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิแล้วเสร็จ 
  
10. กำรด ำเนินกำรหำกบริษัทไม่สำมำรถหำตลำดรองให้กับใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
บริษัทมีควำมเช่ือมัน่ว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีคุณสมบตัิตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยเร่ืองกำรจด
ทะเบียนและกำรเพิกถอนกำรจดทะเบียนหลกัทรัพย์ โดยไม่มีข้อก ำหนดอื่นที่ต่ำงไปจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สำมญัทัว่ไป อยำ่งไรก็ตำม หำกบริษัทไมส่ำมำรถหำตลำดรองได้ บริษัทจะเป็นตวักลำงให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้รับ
จดัสรรมำ       เสนอขำยตอ่ผู้สนใจลงทนุในรำคำเสนอซือ้และเสนอขำยที่พอใจกนัทัง้ 2 ฝ่ำย 
  
11. กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
ในกรณีที่มีหุ้นสำมญัที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขำยในครัง้นี ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยตดัหุ้นสำมญัที่เหลอือยูท่ัง้จ ำนวน 
 
12. จ ำนวนหุ้นสำมัญที่รองรับเมื่อรวมกับจ ำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้  
ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 20 กรกฎำคม 2561 มีมติอนุมตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดย
กำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน จ ำนวน 104,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท รวมทัง้สิน้ 26,000,000 บำท เพื่อ
รองรับกำร  ใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้นี  ้โดยบริษัทจะมีจ ำนวนหุ้นสำมญัรวมทัง้สิน้ 587,652,738 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้ตอ่หุ้น    0.25 บำท ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้ 
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 จ ำนวนหุ้นท่ีมีอยูเ่ดิม                                                                                            จ ำนวน    483,652,738 หุ้น  

 จ ำนวนหุ้นท่ีจดัสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิ ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ รุ่นท่ี 3             จ ำนวน     104,000,000 หุ้น  

 จ ำนวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท ภำยหลงักำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมด     จ ำนวน    587,652,738 หุ้น  
จ ำนวนหุ้นที่จดัสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นที ่3 ในครัง้นี ้คิดเป็นร้อยละ 22.90 (104,000,000 / 
454,152,121 * 100) ของจ ำนวนหุ้ นที่ออกและเรียกช ำระก่อนกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ณ วันที่               
7 สงิหำคม 2561  
 
13. กำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิสญูหำย ถูกขโมย ถูกท ำลำย ฉีกขำด หรือเลอะเลือน ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิน ำมำยื่น
ให้แก่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิก่อนที่จะมีกำรออกใบแทนให้  ณ ส ำนกังำนของนำยทะเบียน โดยผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิ    จะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ตำมที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ และบริษัทก ำหนดไว้ตำมสมควร  
 
14. กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ  

14.1. กำรแก้ไขสว่นท่ีมิใช่สำระส ำคญัหรือที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ ในเร่ืองที่จะกระทบตอ่สิทธิที่มิใช่สำระส ำคญัของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ     

เช่น แก้ไขขัน้ตอนกำรใช้สทิธิ หรือเร่ืองที่เห็นได้วำ่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิโดยชดัแจ้ง หรือในสว่นซึง่ไม่
ท ำให้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยลงหรือเพื่อให้เป็นไปตำมบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้อง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือค ำสัง่ที่มีผลบงัคบัทัว่ไป หรือ
ประกำศ หรือข้อบงัคบัของ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง ให้บริษัทกระท ำโดยไมต้่องได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชมุผู้ ถือ
ใบส ำคญั  แสดงสิทธิภำยหลงัจำกที่ได้แจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ได้ทรำบแล้ว ทัง้นี ้กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ
จะต้องไมเ่ป็นกำรขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือกำรเปลีย่นแปลงรำคำ หรืออตัรำกำรใช้สทิธิ ยกเว้นกำรปรับสทิธิตำม
เง่ือนไขกำรปรับสทิธิ  ที่ระบไุว้ในข้อ 3.3  

14.2 กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงที่เป็นสำระส ำคญั  
กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีข้อ 14.1. ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทและมติที่ประชุม

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแล้วแตก่รณี และได้แจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบแล้ว 
 14.3 กำรแจ้งข้อก ำหนดสทิธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลง  
ผู้ ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบ  SETSMART/ELCID ของตลำด

หลกัทรัพย์โดยทนัที ณ วนัที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ เมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัท่ีมีกำรร้องขอ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถแจ้ง
ควำมประสงค์ที่จะขอรับข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมตอ่ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่อยูท่ี่ปรำกฏอยู่ในหวัข้อ  2.2.5. 
นอกจำกนัน้ บริษัทจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  และ ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีกำรแก้ไข  
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14.4 กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสทิธิต้องไมข่ดัตอ่กฎหมำย  
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใดๆ  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และ          

ตลำดหลกัทรัพย์ รวมตลอดทัง้ข้อก ำหนดแหง่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ที ่ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. รวมทัง้ที่จะเพิ่มเติมภำยหลงัจำกที่บริษัทได้รับอนุญำตจำกส ำนกังำน  ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

 
15. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

15.1 ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่ำในเวลำใดๆ  อย่ำงไรก็ตำม         
กำรเรียกประชมุจะต้องไมใ่ช่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิเร่ืองกำรขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือกำรเปลีย่นแปลง
รำคำหรืออตัรำกำรใช้สทิธิ ยกเว้นกำรปรับสทิธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 3.3  

15.2 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ  25 ของ
จ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ  ณ ขณะนัน้ อำจร้องขอให้ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิเรียก
ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนีผู้้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิโดยเร็ว ซึง่
ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิมีค ำขอเป็นหนังสือให้ผู้ ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิเรียก
ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิในสำระส ำคญัตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 14.2 ข้ำงต้น  
(ข) หำกมีเหตกุำรณ์ส ำคญัซึ่งผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิรวมกันแล้วไม่

น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ เห็นว่ำอำจกระทบต่อ
สว่นได้เสยีของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือควำมสำมำรถของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิในกรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดสทิธิ  

ในกรณีที่ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ไมเ่รียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมวรรคกอ่น ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ  25 ของจ ำนวน
หนว่ยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิ ณ ขณะนัน้ ด ำเนินกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้  

15.3 ในกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไมว่ำ่จะเป็นกำรเรียกประชมุเนื่องจำก ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือที่ใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่นร้องขอ หรือคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เรียกประชมุ ให้บริษัทจดัท ำหนงัสอื
นดัประชุม โดยระบุ สถำนที่ วนั เวลำ ผู้ที่ขอให้เรียกประชุมและเร่ืองที่พิจำรณำในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนแต่ละรำยตำมรำยช่ือและที่อยู่ที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิในวนัปิดสมดุทะเบียน เพื่อก ำหนดสทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุไมน้่อยกวำ่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุในแตล่ะ
ครัง้  

15.4 ในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่น
ซึ่งมีสิทธิในกำรเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้ำประชมุและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วจะต้องยื่นหนงัสือมอบฉนัทะตอ่ประธำนที่ประชุมหรือผู้ที่ประธำนที่ประชมุมอบหมำยก่อน
เร่ิม    กำรประชมุ  

15.5 ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญ        
แสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้ เป็นประธำนในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจำกสทิธิที่ตนมีอยูใ่นฐำนะผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
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15.6 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจำรณำอนัใด  ซึ่งที่ประชุมจะพิจำรณำและลงมติ ไม่มีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในข้อพิจำรณำนัน้ๆ  

15.7 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จัดขึน้โดยบริษัท  ให้ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญั    
แสดงสิทธิเป็นผู้ จัดประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือก 
นอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรหรือบคุคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย โดยทัง้สองกรณี ประธำนที่ประชุมไม่มีสทิธิ     
ออกเสยีงชีข้ำด  

15.8 องค์ประชมุในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วย ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้
สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะมำประชุม ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
25 ของจ ำนวนหนว่ยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบำงสว่นจึงครบเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ว 45 นำที ยังมีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำร่วม
ประชมุ  ยงัไมค่รบเป็นองค์ประชมุ ให้ถือวำ่กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป หำกกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ เป็นกำร
เรียกนดัโดยมติคณะกรรมกำรบริษัทให้นดัประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั แต่ไม่เกิน 14 วนั นบัจำกวนั
ก ำหนดประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทด ำเนินกำรจัดส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิทกุรำยตำมรำยละเอียดและวิธีกำรท่ีระบไุว้ข้ำงต้น ซึง่ในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวำ่จะต้องครบองค์ประชมุ 
สว่นกรณีที่กำรประชมุดงักลำ่วจดัขึน้โดยกำรร้องขอของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษัทไมจ่ ำเป็นต้องเรียกประชมุใหมแ่ละ
ให้ถือวำ่ไมม่ีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดใหม่  

15.9 มติที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหน่วย
ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่นทัง้หมด ณ ขณะนัน้ ซึ่งถือโดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และได้ออกเสยีงลงคะแนนในมตินัน้  

15.10 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ำมีผลผกูพนัผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิทกุรำย ไมว่ำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิรำยนัน้จะได้เข้ำร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตำม  

15.11 บริษัทจะด ำเนินกำรจดัท ำและบนัทกึรำยงำนกำรประชมุ และเก็บรักษำบนัทกึดงักลำ่วไว้ที่ส ำนกังำนใหญ่   
ของบริษัท รำยงำนกำรประชุมที่ได้ลงลำยมือช่ือโดยประธำนให้ถือว่ำเป็นหลกัฐำนอนัสมบูรณ์ของกิจกำรทัง้หลำยที่ได้
ประชมุกนันัน้ และให้ถือวำ่กำรประชมุกิจกำรท่ีประชมุและมติทัง้หลำยได้กระท ำโดยถกูต้อง  

15.12 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัท และที่ปรึกษำกฎหมำย     
ของบริษัทมีสิทธิที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำอธิบำยในที่ประชุมผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้  
 
16. ผลบังคับของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ  
ข้อก ำหนดสิทธินี ้จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย  โดยข้อก ำหนดสิทธินี ้
จะใช้บงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใดๆ ในข้อก ำหนดสทิธินีข้ดัหรือแย้งกบักฎหมำยหรือประกำศ
ใดๆ        ที่มีผลบงัคบัตำมกฎหมำยกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักล่ำวบงัคบักบั
ใบส ำคญั      แสดงสทิธิแทนข้อควำมของข้อก ำหนดสทิธิเฉพำะสว่นท่ีขดัหรือแย้งกนันัน้  
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บริษัทฯขอรับรองว่ำ จะปฏิบตัิตำมรำยละเอียดและเง่ือนไขของข้อก ำหนดสิทธินีโ้ดยเคร่งครัด  จึงได้ลงนำมไว้

เป็นหลกัฐำน 
 
  

ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
    บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ (มหำชน)  
 

                      ประทบัตราบริษัท  
 

.........................................     .............................................. 
 (นำงสำวเนติรัด  สงัข์งำม)           (นำงสำวพรทิพย์ แซล่ิม้)  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
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