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หนงัสือแจ้งการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญัของ 

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ครั้งที่ 1(MONO-W1)  

 

1. รายละเอียดของหลกัทรพัยที์่เสนอขาย 

 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มีช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า Mono Technology Public company 

Limited สาํนักงานแห่งใหญ่ตั้ง อยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 4  อาคารจัสมินอนิเตอร์เนช่ันแนล  ช้ัน 16  ถนนแจ้งวัฒนะ  ตาํบลปากเกรด็ 

อาํเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  ได้ออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท โมโน 

เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) คร้ังที่ 1  (MONO-W1) (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ”) จาํนวน 1,500,002,627 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 14 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 15 

หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวน 1,540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ โดยสาระสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 

ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือใบสาํคัญแสดงสิทธิ ใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) คร้ังที่ 1 

(“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ” หรือ “MONO-W1”) 

ชนิดของ 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ระบุช่ือผู้ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

วิธีการจัดสรร ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน

อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 14 หุ้น ต่อ 15 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ได้กาํหนดวัน

กําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record 

Date) ในวันที่  21  สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธี

ปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 สิงหาคม  2557 ในการคาํนวณสิทธิของผู้ถือหุ้น

แต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งน้ีหากปรากฏว่ามีเศษของใบสาํคัญ

แสดงสทิธน้ิอยกว่า 1 หน่วย บริษัทฯ กจ็ะทาํการปัดเศษข้ึนเป็น 1 หน่วย 

วันที่ออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ 17 ตุลาคม 2557 

วันที่ครบกาํหนดอายุ 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

17 ตุลาคม 2562 

จาํนวนใบสาํคัญแสดง

สิทธิที่ออก 
1,500,002,627 หน่วย 

ราคาเสนอขายใบสาํคัญ

แสดงสิทธิต่อหน่วย 

0.00 บาท  (ศูนย์บาท)   
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อตัราการใช้สทิธ ิ ใบสาํคัญแสดงสิทธิ  1 หน่วย   สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น   (เว้นแต่จะมีการปรับ  

สทิธติามเง่ือนไขการปรับสทิธใินอนาคต) 

ราคาการใช้สทิธ ิ 2.50  บาท ต่อหุ้น  (เว้นแต่จะมีการปรับสทิธติามเง่ือนไขการปรับสทิธใินอนาคต) 

อายุของใบสาํคัญแสดง

สทิธ ิ

5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิ  โดยบริษัทฯ  จะไม่ขยายอายุใบสาํคัญ

แสดงสทิธ ิMONO-W1 ภายหลังการออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

ระยะเวลาการใช้สทิธ ิ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิได้ในวันทาํการสุดท้ายของเดือน

มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  ทั้งน้ี 

กาํหนดการใช้สิทธิคร้ังแรกตรงกับวันทาํการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2557 ซ่ึงจะตรงกับวันที่ 

30 ธนัวาคม 2557 และวันกาํหนดการใช้สทิธคิร้ังสดุท้ายคือวันที่ใบสาํคัญแสดงสทิธมีิอายุครบ 5 

ปี นับจากวันที่ออกใบสาํคัญแสดงสิทธ ิซ่ึงจะตรงกบัวันที่ 17 ตุลาคม 2562 (“วันกาํหนดใช้สทิธิ

คร้ังสดุท้าย”)  

หากวันกาํหนดการใช้สิทธิคร้ังใดไม่ตรงกับวันทาํการ ให้เล่ือนวันกาํหนดการใช้สิทธิคร้ังน้ัน เป็น

วันทาํการก่อนหน้า 

ระยะเวลาการแจ้งความ

จาํนงในการใช้สทิธ ิ

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จะต้อง

แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 

15.30 น.  ภายในระยะเวลา 5 วันทาํการก่อนวันกาํหนดการใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง ยกเว้นการ

แสดงความจาํนงในการใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย ให้แสดงความจาํนงในการใช้สทิธริะหว่าง 8.30 น. ถึง 

15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทาํการก่อนวันกาํหนดการใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย 

ตัวแทนรับแจ้งความจาํนง

ในการใช้สทิธแิละสถานที่

ที่ติดต่อในการใช้สทิธ ิ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ “บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน)” ทาํหน้าที่เป็นตัวแทนของ

บริษัทฯ ในการรับแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิและรับชาํระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตาม

ใบสาํคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธติามใบสาํคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อ

ตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธติามรายละเอยีด ดังน้ี 

บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกดั (มหาชน) 

ฝ่ายปฏบัิติการ 

ช้ัน 29 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ 

191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก  

กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท ์ : 0-2618-1140 , 1142 , 1143  และ 1147 

โทรสาร  : 0-2618-1120 
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ทั้งน้ี  ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธแิละสถานที่ใน

การใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่

ข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทาํการ

ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธใินแต่ละคร้ัง ยกเว้นในกรณีใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย ซ่ึง

บริษัทฯ จะทําการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญคร้ังล่าสุด รายละเอียดต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องรวมถึงหากมีการเปล่ียนแปลงสถานที่ในการใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (Set Portal) และส่งรายละเอียดดังกล่าวทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน (ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อกาํหนดสิทธ ิข้อ 1.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงใน

การใช้สทิธ ิในหัวข้อการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญคร้ังสดุท้าย) 

การไม่สามารถยกเลิกการ

แจ้งความจํานงในการใช้

สทิธ ิ

เม่ือผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตาม

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 แล้ว การแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิก

ถอนได้ 

จาํนวนหุ้นสามัญที่ออก

ไว้เพ่ือรองรับใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 1,540,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  

 

นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จาํกดั 

ตลาดรองของใบสาํคัญ

แสดงสทิธ ิ

บริษัทจะนาํใบสาํคัญแสดงสทิธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของ

บริษัททาํการซ้ือขายอยู่ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่

เกดิจากการใช้สทิธ ิ

บริษัทจะนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในแต่ละคร้ังเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททาํการซ้ือขายอยู่ 

เหตุในการออกหุ้นใหม่

เพ่ือรองรับการปรับสทิธ ิ

เม่ือมีการดาํเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ

ตามที่ระบุไว้ในข้อกาํหนดสทิธ ิซ่ึงเป็นเหตุการณต์ามที่กาํหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิ ฉบับ

ลงวันที่ 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

การปรับสทิธ ิ บริษัทฯ     จะดาํเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสาํคัญแสดง

สิทธิ  เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงต่อไปน้ี    ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ  ต้องออกหุ้น

สามัญใหม่เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ   ทั้ งน้ี    มี วัตถุประสงค์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ  

ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธไิม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 

1. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ  อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น  
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หรือแบ่งแยกหุ้น 

2. เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่      ในราคาเสนอขายที่ตํ่ากว่าราคาตลาดที่ได้กาํหนดไว้

ในข้อกาํหนดสทิธ ิ

3. เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ  ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิ

แปลงสภาพ /ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ   โดยกาํหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้สิทธิแปลง

สภาพ /ใช้สทิธซ้ืิอหุ้นที่ตํ่ากว่าราคาตลาดที่ได้กาํหนดไว้ในข้อกาํหนดสทิธ ิ

4. เม่ือบริษัทฯ  จ่ายปันผลทั้งหมด หรือ บางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถอืหุ้น 

5. เม่ือบริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกนิกว่าอตัราที่ได้กาํหนดไว้ ในข้อกาํหนดสทิธ ิ

6. เม่ือมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ตามข้อ  1 . – 5. ข้างต้น    ที่ทําให้  

ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธไิด้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม 

 

2. การจอง การจดัจําหน่าย และจดัสรร 

 

2.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรพัย ์

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ี มิได้ดําเนินการผ่านผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ 

เน่ืองจากเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยจัดสรร

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายช่ือปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 (Record Date) และวัน

รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) โดยวิธปิีดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 สงิหาคม 2557 

 

2.2 วนัและวิธีการจองและการชําระเงินค่าจองซ้ือหลกัทรพัย ์

เน่ืองจากการออกใบสาํคัญแสดงสทิธใินคร้ังน้ีเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีการ

กาํหนดวันและวิธกีารจองและการชาํระเงินค่าจองซ้ือใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

 

รายละเอยีดอื่นๆ ของใบสาํคัญแสดงสทิธเิป็นไปตามข้อกาํหนดสทิธ ิ
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ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ทีข่องผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

และผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุน้สามญั 

ของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ครั้งที ่1 (MONO-W1) 
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ขอ้กําหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

และผูถ้อืใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญั 

ของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MONO-W1) 

ใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) คร้ังที่ 1 (MONO-W1) ออก

โดย บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 

12 กนัยายน 2557 ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธจิะได้รับสทิธติามที่ได้กาํหนดไว้ในข้อกาํหนดสทิธ ิ โดยบริษัทฯ และผู้ถอื

ใบสาํคัญแสดงสทิธจิะต้องผูกพันตามข้อกาํหนดสทิธทุิกประการ และให้ถือว่าผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธไิด้รับทราบและ

เข้าใจข้อกาํหนดต่างๆ        ในข้อกาํหนดสทิธเิป็นอย่างดีแล้ว ทั้งน้ี ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธจิะจัดให้มีการเกบ็รักษา

สาํเนาข้อกาํหนดสทิธไิว้ ณ สาํนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธขิอตรวจสอบสาํเนาข้อกาํหนดสทิธิ

และสญัญาต่างๆ ได้ในวันและเวลาทาํการของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

คําจํากดัความ 

คาํและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกาํหนดสทิธ ิให้มีความหมายดังต่อไปน้ี 

ข้อกาํหนดสทิธ ิ หมายถงึ ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าที่ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี 

จาํกดั (มหาชน) คร้ังที่ 1 (MONO-W1) 

ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ หมายถงึ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน) คร้ังที่ 1 (MONO-W1) ชนิดระบุช่ือผู้ถือและโอนเปล่ียนมือได้ ที่

ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายช่ือ

ปรากฏอยู่ในวันกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 21 สิงหาคม 

2557 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ในอัตราส่วน 14 หุ้นสามัญเดิมต่อ 15 หน่วย 

MONO-W1 

ใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ หมายถงึ เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัดเพ่ือใช้

แทนใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด 

(มหาชน) 

บริษัท หมายถงึ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ หมายถงึ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด 

(มหาชน) และให้รวมถงึผู้ถือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญของ 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 
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วันทาํการ หมายถงึ วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทาํการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ใช่วันเสาร์

หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็น

วันหยุดของธนาคารพาณชิย์ 

ประกาศ ทจ.34/2551 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนุญาต

และการอนุญาตให้เสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้นที่ออกใหม่และหุ้น

ที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

สาํนักงาน ก.ล.ต. หมายถงึ สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วันที่ออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ หมายถงึ วันที่ 17 ตุลาคม 2557 

วันที่กาํหนดการใช้สทิธ ิ หมายถงึ วันที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธสิามารถใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสิทธใินการซ้ือ

หุ้นของบริษัทได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 

ระยะเวลาการแจ้งความจาํนง หมายถงึ ระยะเวลาที่ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธซ่ึิงประสงค์จะใช้สทิธใินการซ้ือหุ้นของบริษัท 

ในการใช้สทิธ ิ  โดยจะต้องแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธทิี่จะซ้ือหุ้นของบริษัทตามที่ระบุไว้ในข้อ 

1.2.3 ภายในช่วง 5 (ห้า) วันทาํการก่อนวันกาํหนดการใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง 

ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทาํการของตัวแทนรับแจ้งความ

จาํนงในการใช้สิทธิ สาํหรับการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายกาํหนดให้มีระยะเวลาการ

แจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิคร้ังสดุท้ายเท่ากับ 15 (สบิห้า) วันทาํการก่อนวัน

กาํหนดการใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย 

1. รายละเอียดเกีย่วกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จาํนวน 1,500,002,627 หน่วย  โดย

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ใน

อตัราส่วน 14 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 15 หน่วยใบสาํคัญแสดงสทิธ ิโดยมีรายละเอยีดของใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่เสนอขาย 

ดังต่อไปน้ี 

1.1. ลกัษณะสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้ 

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยีจาํกัด 

(มหาชน) คร้ังที่ 1 (“ใบสาํคัญแสดงสทิธ”ิ หรือ “MONO-W1”) 

ชนิดของใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ : ชนิดระบุช่ือผู้ถอืหุ้น และเปล่ียนมือได้ 
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วันที่ออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ : วันที่ 17 ตุลาคม 2557 

อายุของใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ : 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ(วันที่ออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิคือ 

วันที่ 17 ตุลาคม 2557 โดยวันที่ครบกาํหนดตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม 2562 

และวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม 2562) ทั้งน้ี  ภายหลัง

การออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

จาํนวนที่ออกและเสนอขาย : 1,500,002,627 หน่วย 

จาํนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ : ไม่เกนิ 1,540,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) หรือคิดเป็น 

เพ่ือรองรับ  ไม่เกนิร้อยละ 50.00 ของหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จาํนวน 

3,080,000,000 หุ้น โดยหุ้นที่เรียกชาํระแล้ว ณ วันที่ 6 สงิหาคม 2557 

จาํนวน 1,400,000,000 หุ้น และหุ้นปันผลที่จะออกให้กบัผู้ถอืหุ้นซ่ึง

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2557 (“ที่ประชุม

ผู้ถอืหุ้นฯ”) จาํนวน 1,680,000,000 หุ้น 

วิธกีารจัดสรร : ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 14 หุ้น ต่อ 15 หน่วย

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ได้กาํหนดวันกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มี

สิทธิรับใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) 

ในวันที่ 21  สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 

225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(ตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น

ในวันที่ 22 สิงหาคม  2557 ในการคาํนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่

จะได้รับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งน้ีหากปรากฏว่ามีเศษ

ของใบสาํคัญแสดงสิทธิน้อยกว่า 1 หน่วย บริษัทฯ กจ็ะทาํการปัดเศษขึ้ น

เป็น 1 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท  

อตัราการใช้สทิธขิองใบสาํคัญ : ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ1 (หน่ึง) หน่วย มีสทิธซ้ืิอหุ้นสามัญได้ 1 (หน่ึง) หุ้น 

แสดงสทิธ ิ  (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสทิธ)ิ 

ราคาการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญ : 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบสตางค์) ต่อ 1 (หน่ึง) หุ้นสามัญใหม่ (อาจ

เปล่ียนเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสทิธ)ิ 

ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ : บริษัทฯ จะนาํใบสาํคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทาํการซ้ือขายอยู่ 
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ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิจาก : บริษัทฯ จะนาํหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธใินแต่ละคร้ังเข้าจดทะเบียนเป็น 

การใช้สทิธ ิ  หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทาํการซ้ือขายอยู่ 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น : มีอยู่ 3 รูปแบบหลักคือ (1) ผลกระทบต่อสิทธอิอกเสยีงของผู้ถือหุ้นเดิม 

(Control Dilution); (2 )  ผลกระทบ ต่ อ ส่ วน แ บ่ งกําไร  (Earnings 

Dilution); และ (3) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

การที่ผู้ถอืหุ้นจะได้รับผลกระทบอย่างไรน้ัน ขึ้นอยู่กบัว่าจะเข้าข่ายกรณใีด 

- กรณีที่ 1:  ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ MONO-W1 ที่ตนเองได้มาเพ่ือซ้ือหุ้นสามัญ 

และปรากฏว่า MONO-W1  ที่บริษัทฯ ออกทั้งหมดมีการใช้สิทธิเพ่ือซ้ือ

หุ้นสามัญใหม่   

- กรณีที่ 2:  ผู้ถือหุ้นได้มีการโอนหรือขาย MONO-W1 ที่ได้มาไปทั้ ง

จํานวน เป็นเหตุให้บุคคลอื่นที่ มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิน้ัน และ

ปรากฏว่า MONO-W1 ที่บริษัทฯ ออกทั้งหมดมีการใช้สิทธิเพ่ือซ้ือหุ้น

สามัญใหม่ 

ผลกระทบที่เกดิขึ้นต่อผู้ถือหุ้นมีดังน้ี 

(1) ผลกระทบต่อสทิธอิอกเสยีงของผู้ถอืหุ้นเดิม (Control Dilution) 

- ผู้ถอืหุ้นที่เข้าข่ายเป็นกรณทีี่ 1: Control Dilution เท่ากบัศูนย์ 

- ผู้ถอืหุ้นที่เข้าข่ายเป็นกรณทีี่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังน้ี  

สตูรการคาํนวณ : 

Control Dilution = QW / (QO + QDIV + QW)  

โดยที่ 

QO = จาํนวนหุ้นที่ชาํระแล้ว ณ ปัจจุบัน (วันประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คร้ังที่ 4/2557) คือ 1,400 ล้านหุ้น 

QDIV = จาํนวนหุ้นสามัญใหม่ซ่ึงเป็นหุ้นปันผลจาํนวน 1,680 ล้านหุ้นซ่ึงที่

ประชุมผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติและต้องจดทะเบียนเพ่ิมทุนให้แล้วเสรจ็

ก่อนออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ 

QW = จาํนวนหุ้นสามัญที่ออกไว้เพ่ือรองรับใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

ดังน้ัน (ตัวเลขที่ใช้ในการคาํนวณด้านล่างมีหน่วย : ล้านหุ้น) 

Control Dilution =  1,540 / (1,400 + 1,680 + ไม่เกนิ 1,540) 

 =   ไม่เกนิร้อยละ 33.33  
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(2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) 

ผู้ถอืหุ้นทั้งสองกรณีจะได้รับผลกระทบดังน้ี 

สตูรการคาํนวณ: 

Earnings Dilution = (EPSAFTERDIV – EPSN) / EPSAFTERDIV 

โดยที่ 

EPSAFTERDIV = กาํไรสทุธจิากงบการเงินรวม / QAFTERDIV  

EPSN = กาํไรสทุธจิากงบการเงินรวม / (QO + QDIV + QW) 

หมายเหตุ:  

กาํไรสุทธิจากงบการเงินรวมคํานวณจากกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ 4 

ไตรมาสล่าสุด (ที่เปิดเผยอยู่ก่อนการนําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณา

อนุมัติการออกใบสาํคัญแสดงสทิธแิละวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง) ได้แก่ ไตรมาสที่ 

3/2556 ไตรมาสที่ 4/2556 ไตรมาสที่ 1/2557 และ ไตรมาสที่ 2/2557  

(ตัวเลขที่ใช้ในการคาํนวณด้านล่างมีหน่วย : ล้านบาท) 

EPSAFTERDIV = (104.31+ 64.12 +43.19+3.65)/(1,400 + 1,680) 

  = 0.0699 บาท/หุ้น  

EPSN = (104.31 + 64.12 +43.19+3.65)/(1,400 + 

1,680 + ไม่เกนิ 1,540) 

  = ไม่ตํ่ากว่า 0.0466 บาท/หุ้น  

ดังน้ัน (ตัวเลขที่ใช้ในการคาํนวณด้านล่างมีหน่วย: บาท/หุ้น) 

Earnings Dilution = (0.0699 – 0.0466) / 0.0699  

  = ไม่เกนิกว่าร้อยละ 33.33  

อน่ึง กาํไรต่อหุ้นซ่ึงคาํนวณจากกาํไรสทุธใินงบการเงินรวมของ 4 ไตรมาสล่าสดุ 

เม่ือคาํนวณจากจาํนวนหุ้นในปัจจุบันที่ 1,400 ล้านหุ้นจะเท่ากบั 0.15 บาท/หุ้น 

อย่างไรกต็ามในการคาํนวณหา Earnings Dilution จากการออกใบสาํคัญแสดง

สิทธิน้ัน จะไม่ได้เทียบ EPSN กับกําไรสุทธิต่อหุ้นที่ คิดจากฐานจํานวนหุ้น      

ในปัจจุบัน (ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2557 ที่ได้มีมติ

นาํเสนอการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิและวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ที่ประชุม  

ผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมติ) “EPSO” เน่ืองจากบริษัทฯ  จะทาํการออกหุ้นปันผล

และทาํการจดทะเบียนเพ่ิมทุนสาํหรับการออกหุ้นปันผลก่อนออกใบสาํคัญ

แสดงสทิธ ิดังน้ัน ผู้ถือหุ้นทุกรายจะรับรู้ EPSAFTERDIV ที่เหมือนกนั (บริษัทฯ จะ
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ไม่สามารถออกใบสาํคัญแสดงสิทธิได้หากไม่มีการจ่ายหุ้นปันผล) ดังน้ัน ใน

การวิเคราะห์ Earnings Dilution ที่เกดิจากการออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิจึงได้ใช้

การเปรียบเทยีบระหว่าง EPSAFTERDIV และ EPSN 

(3) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ผู้ถอืหุ้นทั้งสองกรณีจะได้รับผลกระทบดังน้ี 

สตูรการคาํนวณ: 

Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลัง

การเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

เน่ืองจากบริษัทฯ จะทาํการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นด้วย ดังน้ันราคา

ตลาดก่อนการเสนอขายจะเป็นราคาที่สะท้อนถงึการออกหุ้นปันผล 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = [(PO x QO) + (PDIV + QDIV)] / (QO + QDIV)  

โดยที่ 

PO = ราคาตลาดซ่ึงคาํนวณจากราคาซ้ือขายถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้น

บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทาํการ

ก่อนวันประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 4/2557 ที่มีมติให้จัดการ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2557 น้ี (ระยะเวลา 15 วัน คือ

ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ถงึ 5 สงิหาคม 2557)  

PDIV = ราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนซ่ึงในกรณีน้ีเป็นการออกหุ้นปันผล PDIV 

จึงเท่ากบั ศูนย์บาท 

ดังน้ัน 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = [(7.9920 บาท x 1,400 ล้านหุ้น) +  

  (0 บาท  x 1,680 ล้านหุ้น)] /  

  (1,400 ล้านหุ้น + 1,680 ล้านหุ้น) 

  = 3.6327 บาท/หุ้น 

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย  

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = [(PO x QO) + (PDIV x QDIV) + (PW x QW)] 

/ (QO + QDIV + Qw)  
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โดยที่ 

PW = ราคาใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิในอัตราหน่วยละ 2.50 บาท

ต่อหุ้น  

ดังน้ัน 

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = [(7.9920 บาท  x 1,400 ล้านหุ้น) +    

(0 บาท x 1,680 ล้านหุ้น) + (2.50 บาท  

x 1,540 ล้านหุ้น)] / (1,400 ล้านหุ้น + 

1,680 ล้านหุ้น + ไม่เกนิกว่า 1,540 ล้านหุ้น) 

   = ไม่ตํ่ากว่า 3.2552 บาท/หุ้น  

(ตัวเลขที่ใช้ในการคาํนวณด้านล่างมีหน่วย : บาท/หุ้น) 

ดังน้ัน 

Price Dilution = (3.6327 – 3.2552) / 3.6327  

  = ไม่เกนิร้อยละ 10.39 

1.2. การใชสิ้ทธิและเงือ่นไขการใชสิ้ทธิ 

1.2.1. วันกาํหนดการใช้สทิธ ิ(Exercise Date) 

 ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิได้ในวันทาํการสุดท้ายของเดือน

มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  ทั้งน้ี 

กาํหนดการใช้สิทธิคร้ังแรกตรงกับวันทาํการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2557 ซ่ึงจะตรงกับวันที่ 30 

ธนัวาคม 2557 และวันกาํหนดการใช้สทิธคิร้ังสดุท้ายคือวันที่ใบสาํคัญแสดงสทิธมีิอายุครบ 5 ปี นับ

จากวันที่ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงจะตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม 2562 (“วันกาํหนดใช้สิทธิคร้ัง

สดุท้าย”)  

หากวันกาํหนดการใช้สิทธิคร้ังใดไม่ตรงกับวันทาํการ ให้เล่ือนวันกาํหนดการใช้สิทธิคร้ังน้ัน เป็นวัน

ทาํการก่อนหน้า 

1.2.2. การใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

ในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนกไ็ด้ สาํหรับใบสาํคัญแสดงสิทธิที่

เหลือและไม่ได้ใช้สิทธภิายในวันกาํหนดการใช้สิทธิคร้ังสดุท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสาํคัญแสดง

สทิธไิม่ประสงค์จะใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธดิังกล่าว และให้ถือว่าใบสาํคัญแสดงสทิธน้ัินๆ สิ้น

สภาพลงโดยไม่มีการใช้สทิธ ิ
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1.2.3. ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิ

- การแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญในแต่ละคร้ัง (ยกเว้นการใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย) 

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์จะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ

จาํนงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.8 ระหว่างเวลา 8.30 น. 

ถึง 15.30 น. ของทุกวันทําการของตัวแทน  ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันทําการก่อนวัน

กาํหนดการใช้สทิธแิต่ละคร้ัง (ต่อไปน้ีเรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ”ิ) 

ทั้งน้ี บริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพักการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธก่ิอนการใช้สทิธิแต่

ละคร้ัง ยกเว้นในกรณีการใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย อย่างไรกต็าม บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเตือนเกี่ยวกบัการ

ใช้สิทธิ ระยะเวลาย่ืนความจํานงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และ

รายละเอียดอื่นๆ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET 

Portal) เพ่ือแจ้งให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทาํการ

ก่อนระยะเวลาย่ืนความจาํนงในการใช้สทิธแิต่ละคร้ัง 

- การแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญคร้ังสดุท้าย 

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์จะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญคร้ังสุดท้ายของบริษัท จะต้อง

แจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.8 ระหว่างเวลา 

8.30 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทาํการของตัวแทน ภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันทาํการ

ก่อนวันครบกาํหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย (ต่อไปน้ีเรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงใน

การใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย”) 

ในกรณีการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย บริษัทจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ 

21 (ย่ีสิบเอด็) วัน ก่อนวันใช้สทิธคิร้ังสุดท้ายและตลาดหลักทรัพย์จะทาํการขึ้นเคร่ืองหมาย SP 

(ห้ามการซ้ือขาย) ล่วงหน้า 2 (สอง) วันทาํการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญ

แสดงสทิธ ิ(ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกบัวันหยุดทาํการของตลาดหลักทรัพย์ให้

เล่ือนเป็นวันทาํการก่อนหน้าวันกาํหนดใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายดังกล่าว)  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะแจ้งข่าว

เตือนเกี่ยวกับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญคร้ังสุดท้าย ระยะเวลาย่ืนความจาํนงในการใช้สิทธิ และ

รายละเอียดอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทาํการก่อนการปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว นอกจากน้ี 

บริษัทจะส่งรายละเอียดระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย อัตราการใช้สิทธ ิ

ราคาการใช้สิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ (“หนังสือแจ้งการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) ให้แก่ผู้ถือ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่มีรายช่ือปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุด

ทะเบียนทางไปรษณย์ีลงทะเบียนด้วย 

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิรายใดที่มีช่ือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ แต่

ได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ และได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญแล้วก่อนที่จะได้รับ

หนังสอืแจ้งการใช้สทิธคิร้ังสดุท้ายจากบริษัทฯ หรือได้ใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญในวันทาํการวันสดุท้าย
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ของเดือนกันยายน 2562 แล้วจนไม่เหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะสามารถใช้สิทธิได้ จะไม่

สามารถใช้สทิธติามหนังสอืแจ้งการใช้สทิธคิร้ังสดุท้ายได้อกี 

1.2.4. ผู้ทรงสทิธใินใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

- ผู้ทรงสทิธใินใบสาํคัญแสดงสทิธกิรณทีั่วไป 

สิทธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของใบสาํคัญแสดง

สิทธิจาํนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิในขณะน้ันๆ หรือในวันแรกของการ

ปิดสมุดทะเบียนในกรณทีี่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธเิว้นแต่จะได้มีการ

โอนใบสาํคัญแสดงสทิธซ่ึิงสามารถใช้ยันกบัผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธไิด้ตามข้อ 4 เกดิขึ้นแล้วใน

วันปิดสมุดทะเบียนที่ เกี่ยวข้องข้างต้น ซ่ึงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้รับโอน

ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

- ผู้ทรงสทิธใินใบสาํคัญแสดงสทิธกิรณทีี่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธแิทน 

สทิธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิได้รับ

แจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน

ดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธไิว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ในขณะน้ันๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มี

การโอนปิดสมุดทะเบียน 

1.2.5. การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิ

เม่ือผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธไิด้แจ้งความจาํนงในการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญตามใบสาํคัญแสดงสทิธแิล้ว 

ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธจิะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธดิังกล่าวได้อกีต่อไป 

1.2.6. นายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) 

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ช้ัน 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท ์ : 0-229-2800 

โทรสาร  : 0-2654-5642  0-2654- 5645  

Website : www.tsd.co.th 

นายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสทิธจิะรับผดิชอบการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธ ิซ่ึงใน

สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยช่ือเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือ

ใบสาํคัญแสดงสทิธแิละรายละเอยีดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกาํหนด ในกรณี

ข้อมูลไม่ตรงกนั บริษัทจะถอืว่าสมุดทะเบียนผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธเิป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
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ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธมีิหน้าที่ในการแจ้งการเปล่ียนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอยีดในการลง

บันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะ

เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อผดิพลาดดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิ โดยจะส่งจดหมายลงทะเบียน

แจ้งให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 

(สามสิบ) วัน โดยแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET 

Portal) และแจ้งให้สาํนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสบิ) วันเช่นกนั  

1.2.7. ตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธแิละสถานที่ติดต่อในการใช้สทิธ ิ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)” ทาํหน้าที่เป็นตัวแทนของ

บริษัทฯ ในการรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิและรับชําระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตาม

ใบสาํคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อ

ตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธติามรายละเอยีด ดังน้ี 

 

บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกดั (มหาชน) 

ฝ่ายปฏบัิติการ 

ช้ัน 29 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ 

191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก  

กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท ์  : 0-2618-1140 , 1142 , 1143  และ 1147 

โทรสาร  : 0-2618-1120 

ทั้งน้ี ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธแิละสถานที่ในการ

ใช้สทิธ ิบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอยีดให้กบัผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทาง

อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ไม่น้อยกว่า 15 (สบิห้า) วันทาํการก่อนระยะเวลา

การแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง ยกเว้นในกรณีใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย ซ่ึงบริษัทจะทาํการ

แจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญคร้ังล่าสุด รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงหากมีการ

เปล่ียนแปลงสถานที่ในการใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ 

(Set Portal) และส่งรายละเอียดดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 

1.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ ในหัวข้อการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้น

สามัญคร้ังสดุท้าย) 

1.2.8. วิธกีารใช้สทิธ ิ

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธสิามารถขอรับใบแจ้งความจาํนงการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้ที่ ตัวแทน

รับแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) และ
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แจ้งความจาํนงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้ที่ตัวแทนรับแจ้งความจาํนงตามรายละเอียดที่ระบุ

ไว้ในข้อ 1.2.7 โดยจะต้องแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้

สทิธติามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ข้างต้น 

ในกรณีที่ใบสาํคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่

ต้องการใช้สิทธต้ิองแจ้งความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคัญแสดงสิทธ ิหรือเพ่ือให้

ออกใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธติามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํหนด 

ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธมีิบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ของตนอยู่โดยใบสาํคัญแสดงสทิธอิยู่ใน

บัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด เพ่ือผู้ฝาก” ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ

ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือ

เพ่ือให้ออกใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธติามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลักทรัพย์

ที่เป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดาํเนินการ

แจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพ่ือขอถอนใบสาํคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด เพ่ือผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาํเนินการออกใบ

แทนใบสาํคัญแสดงสทิธเิพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธไิม่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยใบสาํคัญแสดงสทิธอิยู่กบัศูนย์

รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ

ต้องแจ้งความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ หรือเพ่ือให้ออกใบแทน

ใบสาํคัญแสดงสิทธติามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํหนด โดยย่ืนต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพ่ือขอถอน

ใบสําคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ

ดาํเนินการออกใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนของบริษัท 

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ(ทั้งที่ถือเป็นใบสาํคัญแสดงสทิธแิละในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) 

ที่ประสงค์จะใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จะต้องปฏบัิติตามเง่ือนไขการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิ

โดยดาํเนินการและย่ืนเอกสารแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธภิายในระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้

สทิธ ิดังน้ี 

ก) ย่ืนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจนและ

ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธใิห้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจาํนงใน

การใช้สทิธติามสถานที่ติดต่อข้างต้น ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิ

ข) นาํส่งใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิตามจาํนวนที่ระบุในใบแจ้งความจาํนง

การใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิ

ค) ชาํระเงินตามจาํนวนที่ระบุในใบแจ้งความจาํนงการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความ

จาํนงในการใช้สิทธ ิโดยผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นจะต้องชาํระเป็น เชค็ 

แคชเชียร์เชค็ หรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเกบ็ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 (สอง) วัน
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ทาํการนับจากวันที่แจ้งความจาํนงการใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง โดยขีดคร่อมเฉพาะ หรือ ชําระโดย

วิธกีารอื่นใดตามแต่ที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธจิะเป็นผู้กาํหนด

และแจ้งให้ทราบต่อไป  

ทั้งน้ี การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความ

จาํนงในการใช้สทิธเิรียกเกบ็เงินจาํนวนดังกล่าวได้แล้วเท่าน้ัน หากบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความ

จาํนงในการใช้สทิธไิม่สามารถเรียกเกบ็เงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ

หรือตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิจะถอืว่าผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธแิสดงเจตนายกเลิกการ

ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ันๆ โดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้

สิทธิจะจัดส่งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิพร้อมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 

ดร๊าฟท์ที่เรียกเกบ็เงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวัน

กาํหนดการใช้สิทธิในคร้ังน้ันๆ ทั้งน้ี ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิซ้ือ

หุ้นเพ่ิมทุนได้ใหม่ในวันกาํหนดการใช้สิทธิในคร้ังต่อๆไป เว้นแต่การใช้สิทธิคร้ังน้ันจะเป็นการใช้

สิทธิคร้ังสุดท้าย  บริษัทฯ จะถือว่าใบสาํคัญแสดงสิทธิน้ันๆ สิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซ่ึง

บริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ

ค่าเสยีหายอื่นใดไม่ว่าในกรณใีดๆ 

ง) หลักฐานประกอบการจองซ้ือ 

1) บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย  : สําเนาบัตรประจําตั วประชาชน  หรือสําเนาบัตร

ข้าราชการ / สาํเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ ยังไม่

หมดอายุ พร้อมสาํเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการ

เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงทาํให้ช่ือ / ช่ือสกุลไม่ตรงกับ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ ออกโดย

หน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ง

เปล่ียนช่ือ / ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือช่ือ

รับรองสาํเนาถูกต้อง 

2) บุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย : สาํเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ  

พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกต้อง 

3) นิติบุคคลสญัชาติไทย : 3.1) สาํเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้

ไม่เกนิ 6 เดือนก่อนวันกาํหนดการใช้สทิธใินคร้ัง

น้ันๆ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกต้อง

โดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และ

ประทบัตราสาํคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ 
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  3.2) สาํเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) 

ของผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ลงลายมือช่ือรับรอง

สาํเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 3.1) 

 

4) นิติบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทย : 4.1) สาํเนาหนังสือสาํคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/

หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลง

ลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้มีอาํนาจลง

นามของนิติบุคคลน้ัน และประทบัตราสาํคัญของ

นิติบุคคล (ถ้ามี) และ 

 4.2) สาํเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอาํนาจลงนามที่ได้

ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาเอกสารตามข้อ 4.1) 

ที่ ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง

สาํเนาถูกต้อง 

   เอกสารตามข้อ 4.1) และ4.2) ซ่ึงผู้มีอาํนาจลง

นามลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว 

จะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย Notary 

Public และมี อ ายุ ไม่ เกิ น  6  เดื อน ก่ อน วัน

กาํหนดการใช้สทิธใินคร้ังน้ันๆ 

ทั้งน้ี หากผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท

และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิขอสงวนสิทธทิี่จะถือว่าผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธไิม่

ประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ันๆ อย่างไรกต็าม บริษัทและ/หรือตัวแทนรับ

แจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิ

ตามใบสาํคัญแสดงสทิธไิด้ตามความเหมาะสม 

จ) ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตาม

บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สทิธซ้ืิอหุ้น

สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคาร ที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรม

ทางการเงินของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิในการชาํระซ้ือหุ้น เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน การ

ออกเชค็ ดราฟท ์ตัว๋แลกเงินธนาคาร และอื่นๆ 

1.2.9. จาํนวนหน่วยของใบสาํคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ขอใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญ จะต้อง

เป็นจาํนวนเตม็เท่าน้ัน โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดง

สทิธ ิ1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธติามเง่ือนไขการปรับสทิธทิี่ระบุ

ไว้ในข้อ 5 
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1.2.10. จาํนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เม่ือมีการใช้สิทธิจะคาํนวณโดยการนําจาํนวนเงินในการใช้สิทธิ ซ่ึงผู้ถือ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิได้ชาํระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้

สทิธใินขณะที่มีการใช้สทิธน้ัิน โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจาํนวนเตม็ ไม่เกนิจาํนวนหน่วยของ

ใบสาํคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธคูิณด้วยอตัราการใช้สทิธ ิ

หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วทาํให้มีเศษเหลืออยู่จากการคาํนวณ

ดังกล่าว บริษัทจะไม่นาํเศษดังกล่าวมาคิดคาํนวณและจะชาํระเงินที่เหลือจากการใช้สทิธดิังกล่าวเป็น

เชค็ระบุช่ือขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธโิดยทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละคร้ังโดยไม่มี

ดอกเบ้ียไม่ว่ากรณใีดๆ 

1.2.11. หากตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธไิด้รับหลักฐานใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ หรือจาํนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชาํระไม่ครบตามจาํนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจาํนงใน

การใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบสาํคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญน้ันไม่ครบถ้วนหรือไม่

ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร

ข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิจะต้องทาํการ

แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจาํนงใช้สทิธใินแต่ละคร้ัง หากผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิ

หรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธไิม่ทาํการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่า

การแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธใินคร้ังน้ันสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สทิธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่

ได้รับและใบสาํคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวัน

กาํหนดการใช้สทิธใินแต่ละคร้ัง โดยไม่มีดอกเบ้ียให้ไม่ว่ากรณใีดๆ 

ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิชาํระจาํนวนเงินในการใช้สิทธิไม่

ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิสามารถใช้ดุลพินิจในการ

พิจารณาดาํเนินการประการใดประการหน่ึงต่อไปน้ีตามเหน็สมควร  

1) ถอืว่าการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธน้ัินสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สทิธ ิหรือ 

2) ถือว่าจาํนวนหุ้นสามัญที่จองซ้ือมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนที่จะได้รับตามจาํนวนเงินในการใช้สทิธ ิซ่ึง

บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิใน

ขณะน้ัน หรือ 

3) ให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพ่ิมเติมตามจํานวนที่

ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในคร้ังน้ัน หาก

บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจาํนวนในการใช้

สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิในคร้ังน้ันสิ้น

สภาพลง โดยไม่มีการใช้สทิธ ิ
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ในกรณีตาม 1) และ 3) บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธจิะส่งเงินที่ได้รับ

ไว้และใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิซ่ึงบริษัทฯ ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว 

คืนให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

ภายใน 14 (สบิสี่) วันนับจากวันกาํหนดการใช้สทิธ ิโดยไม่มีดอกเบ้ีย 

ในกรณีตาม 2) บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธจิะส่งมอบใบสาํคัญแสดง

สิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน 

คืนให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

ภายใน 14  (สิบสี่) วัน นับจากวันกาํหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ีย อย่างไรกด็ี ใบสาํคัญแสดง

สทิธหิรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ยังไม่มีการใช้สทิธดิังกล่าวยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกาํหนดการ

ใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย 

1.2.12. ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็น

จาํนวนมากกว่าจาํนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสาํคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจาํนวนของ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิลดลงให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสาํคัญแสดงสิทธิน้ันอยู่ใน

ระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกาํหนดการใช้สิทธิน้ันๆ 

และจะทาํการยกเลิกใบสาํคัญแสดงสทิธใิบเก่า 

1.2.13. เม่ือผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ ได้

ปฏบัิติตามเง่ือนไขการแจ้งความจาํนงการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญตามที่ระบุในข้อ 1.2.8 อย่างครบถ้วน 

กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสาํคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธ ิแบบแสดงความจาํนงการ

ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ และชําระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสาํคัญ

แสดงสิทธหิรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธจิะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธไิด้ เว้นแต่จะได้รับความ

ยินยอมเป็นหนังสอืจากบริษัทฯ 

1.2.14. เม่ือพ้นกาํหนดวันใช้สทิธคิร้ังสดุท้ายแล้ว แต่ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธิ

ยังมิได้ปฏบัิติตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิที่กาํหนดไว้ตามที่ระบุในข้อ 1.2.8 อย่างครบถ้วนให้ถือว่า

ใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิน้ันๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือ

ใบสาํคัญแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธจิะใช้สทิธิไม่ได้อกีเม่ือพ้นกาํหนดการใช้สิทธคิร้ัง

สดุท้าย 

บริษัทฯ จะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจาํนวนหุ้น

สามัญที่ออกใหม่ สาํหรับการใช้สิทธใินแต่ละคร้ังและดาํเนินการขออนุญาตนาํหุ้นสามัญดังกล่าวเข้า

ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทาํการซ้ือขายอยู่ตามที่ระบุในข้อ 10 และข้อ 14 

ตามลาํดับ ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สาํรองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดาํเนินการ

ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้ นให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 6 โดยมี

ข้อยกเว้นกล่าวคือ บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ไม่สามารถใช้สทิธไิด้ 

ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติ
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ไทยหรือนิติบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยที่ไม่สามารถใช้สทิธไิด้เพราะถูกจาํกดัสทิธติามสดัส่วนการถือหุ้น

ที่ระบุในข้อบังคับบริษัทฯ 

1.2.15. สาํหรับผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่เป็นบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทย ทั้งกรณบุีคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

(ก) ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่เป็นบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จะสามารถใช้

สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นรองรับของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้

เง่ือนไขว่า เม่ือได้ใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธใินวันใช้สทิธใินคร้ังน้ันๆ แล้วต้องไม่ทาํให้การ

ถอืหุ้นของบริษัทโดยบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยทั้งหมดขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องในเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทย ซ่ึง ณ วันออกใบสาํคัญแสดง

สทิธอิยู่ที่ร้อยละ 49  (สี่สบิเก้า) ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

(ข) อย่างไรกด็ี หากข้อจาํกัดการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยตาม (ก) ข้างต้นมีผลทาํให้ผู้

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย ซ่ึงได้ใช้สิทธิตามวิธีการดังกล่าวมา

ครบถ้วนไม่สามารถใช้สทิธไิด้เตม็จาํนวนที่ระบุในหนังสอืแสดงความจาํนงในการใช้สทิธ ิบริษัท

จะอนุญาตให้ดําเนินการใช้สิทธิได้เพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจํากัดการถือหุ้นข้างต้น ภายใต้

หลักการผู้แสดงความจาํนงก่อนจะสามารถใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, First Served) และ

บริษัทฯ และหรือตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธจิะคืนใบสาํคัญแสดงสทิธแิละเงินส่วน

ที่ไม่ได้ใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบ้ียให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย

ดังกล่าวทางไปรษณย์ีลงทะเบียนตอบรับภายใน 14  (สบิสี่) วันนับแต่วันใช้สทิธใินคร้ังน้ันๆ 

  หากในวันใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่เป็นบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยไม่สามารถ

ใช้สิทธ ิเน่ืองจากข้อจาํกัดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยให้

ถือว่าใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่

สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดใช้ใดๆ จากบริษัทฯ และบริษัทฯ 

จะไม่มีการชําระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ให้แก่ผู้ถือใบใบสําคัญแสดงสิทธิจากการ

ดังกล่าวทั้งสิ้น 

1.2.16. การแก้ไขขั้นตอนการใช้สทิธ ิ

ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออก

ประกาศ ระเบียบ หรือวิธีปฏบัิติการใดๆ ที่มีผลทาํให้บริษัทต้องแก้ไขรายละเอียดข้ันตอนในการใช้

สิทธิ ให้บริษัทสามารถทาํการแก้ไขข้ันตอนการใช้สิทธิให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หรือวิธี

ปฏบัิติดังกล่าวได้ และต้องแจ้งให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธ ินายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสทิธ ิศูนย์รับ

ฝากหลักทรัพย์และสาํนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า 

2. การประชมุผูถ้อืใบสําคญัแสดงสิทธิ 

การเรียกและ/หรือ การประชุมผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธใิห้เป็นไปตามวิธกีารดังต่อไปน้ี  
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2.1. บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือ

ใบสาํคัญแสดงสทิธเิพ่ือขอมติในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงโดยเรว็ ภายใน 30 (สามสบิ) วันนับแต่เกิด

เหตุการณด์ังต่อไปน้ี  

1) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกาํหนดสิทธิในสาระสาํคัญไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ถือใบสาํคัญ

แสดงสิทธิตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 3  ทั้งน้ี บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธไิม่มีสิทธิที่จะเสนอให้

แก้ไขข้อกาํหนดสทิธใินเร่ืองอตัราการใช้สทิธ ิราคาการใช้สทิธ ิและอายุใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

2) หากมีเหตุการณ์ ซ่ึงบริษัทเหน็ว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสยีของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธอิย่างเป็นนัยสาํคัญ 

หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏบัิติหน้าที่ตามข้อกาํหนดสทิธ ิ

ในกรณีที่บริษัทฯ ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิไม่ดาํเนินการจัดการประชุมภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่

เกดิเหตุการณ์ดังกล่าวใน 1) หรือ 2) ข้างต้น ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ถือใบสาํคัญแสดงสทิธริวมกันไม่น้อย

กว่าร้อยละ 25 (ย่ีสบิห้า) ของจาํนวนหน่วยทั้งหมดของใบสาํคัญแสดงสทิธอิาจร้องขอให้ดาํเนินการจัดประชุม

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว และ

บริษัทจะต้องจัดประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับการร้อง

ขอจากผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธดิังกล่าวน้ัน 

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธ ิบริษัทฯ จะดาํเนินการปิดสมุดทะเบียนเพ่ือกาํหนดสทิธขิอง 

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธใินการเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่

เกิน 21 ( ย่ีสิบเอ็ด) วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้ งน้ี ตลาดหลักทรัพย์จะทําการขึ้ น

เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซ้ือขาย) ล่วงหน้า 2 (สอง) วันทาํการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว (ในกรณีที่

วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวตรงกบัวันหยุดทาํการของตลาดหลักทรัพย์ให้เล่ือนเป็นวันทาํการถดัไป) 

2.2. ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธ ิไม่ว่าจะเป็นการประชุมเน่ืองจากผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธทิี่ยังมิได้

ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จัดทาํ

หนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเร่ืองที่จะพิจารณาในที่ประชุมและจัดส่ง

ให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ยังมิได้ใช้สทิธหิรือใช้สทิธไิปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏ

ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ และแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาด

หลักทรัพย์ (SET Portal) เพ่ือกาํหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 (เจด็) วันก่อนการประชุมใน

แต่ละคร้ัง  

2.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นใบสาํคัญแสดงสทิธ ิผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธทิี่ยังมิได้ใช้สทิธหิรือใช้สิทธไิปแล้วบางส่วน

ซ่ึงมีสทิธเิข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนก็

ได้ โดยผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทาํหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกาํหนดและให้ย่ืน

หนังสอืมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุม 

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสาํคัญแสดง

สทิธทิี่ยังไม่ได้ใช้สทิธหิรือใช้สทิธไิปแล้วบางส่วนของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธเิพ่ือ
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กาํหนดสทิธิของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธใินการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ

ที่มีส่วนได้เสยีซ่ึงจะไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อน้ัน 

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ มีส่วนได้เสียตามข้อน้ี หมายถึง ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

2.4. ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธมีิคะแนนเสยีงเท่ากบัหน่วยของใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ถือ

อยู่โดยใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วยมี 1 เสยีง 

2.5. ในการประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จัดข้ึนโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทาํหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท

หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่เข้าร่วมการประชุม

ลงมติเห็นชอบคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่มาเข้าร่วมประชุมทาํหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ทั้งสอง

กรณ ีประธานที่ประชุมไม่มีสทิธอิอกเสยีงช้ีขาด 

2.6. องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ 

ผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจาํนวนหน่วยทั้งหมดของใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ยัง

ไม่ได้ใช้สทิธ ิณ ขณะน้ัน จึงจะครบองค์ประชุม 

หากปรากฏว่าการประชุมคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้ว 60 (หกสิบ) นาท ีแต่มีผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิเข้า

ร่วมประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม ให้ถอืว่าการประชุมในคร้ังน้ันไม่ครบองค์ประชุม 

ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุม หากการประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิน้ันเป็นการเรียกโดยบริษัทฯ ให้นัด

ประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจด็) วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 (สบิสี่) วันนับจากวันกาํหนดประชุม

ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธใินคร้ังแรก และให้บริษัทดาํเนินการจัดส่งหนังสอืเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสาํคัญแสดง

สทิธทุิกรายและตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอยีดและวิธกีารที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไม่บังคับ

ว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธมิาประชุม กถ็อืว่าครบเป็นองค์ประชุม 

อย่างไรกต็ามหากผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ไม่

ครบองค์ประชุมในวันกาํหนดวันประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิในคร้ังแรก ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับ

ไป โดยจะไม่มีการเรียกประชุมใหม่อกี 

2.7. มติที่ประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธซ่ึิงเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

2.8. มติใดๆ ซ่ึงที่ประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วน้ัน ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ

ทุกรายไม่ว่าผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธน้ัินจะได้เข้าประชุมด้วยหรือไม่กต็าม 

2.9. ภายหลังจากบริษัทดําเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด

หลักทรัพย์ (SET Portal) โดยเรว็ 
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2.10. บริษัทฯ จะดาํเนินการจัดทาํและบันทกึรายงานการประชุมและเกบ็รักษาบันทกึดังกล่าวไว้ที่สาํนักงานใหญ่ของ

บริษัท รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือช่ือโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ ของกิจการ

ทั้งหลายที่ได้ประชุมกันน้ัน และจัดส่งรายงานการประชุม ดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และสาํนักงาน 

ก.ล.ต.ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 14 (สบิสี่) วัน นับจากวันประชุมผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

2.11. ในการประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ  ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และที่

ปรึกษาอื่นๆ ซ่ึงบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุม มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ

เพ่ือแสดงความคิดเหน็หรือให้คาํอธบิายในที่ประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธไิด้ 

2.12. บริษัทฯ จะเป็นผู้ชาํระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการจัดประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิั้งหมด 

2.13. บริษัทฯ จะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกาํหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธินับแต่วันที่ประชุมเพ่ือลง

มติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อกาํหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาด

หลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 (สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่มีการแก้ไข

เพ่ิมเติมน้ัน ทั้งน้ี บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้งสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาด

หลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสทิธแิละปฏบัิติตามเง่ือนไขที่กาํหนดไว้ในข้อ 3 

2.14. กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ทนัภายในอายุของใบสาํคัญแสดงสทิธ ิให้ถือว่าการดาํเนินการประชุมสิ้นสดุลง

และไม่ได้มีการจัดประชุมในคร้ังน้ัน 

3. การแกไ้ขเพิม่เติมสิทธิและเงือ่นไขของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

3.1. การแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือที่ต้องดาํเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย หรือกรณกีารปรับสทิธติามข้อกาํหนดสทิธน้ีิ 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกาํหนดสิทธิในเร่ืองที่เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิโดยชัด

แจ้ง หรือในส่วนซ่ึงไม่ทาํให้สิทธิของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือ

หลักเกณฑ์ที่กาํหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฏ

ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคําสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือ ประกาศหรือข้อบังคับของสาํนักงาน ก.ล.ต. ที่

เกี่ยวข้อง หรือกรณกีารปรับสทิธติามที่ระบุไว้ในข้อ  5    ให้บริษัทกระทาํได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก

ที่ประชุมผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

ทั้งน้ี บริษัทฯ จะไม่แก้ไขข้อกาํหนดสทิธใินเร่ืองอัตราการใช้สทิธิ ราคาการใช้สิทธ ิและอายุของใบสาํคัญแสดง

สทิธ ิยกเว้นการปรับสทิธติามที่ระบุไว้ในข้อ 5 

3.2. การแก้ไขเพ่ิมเติมในกรณอีื่น 
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การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกาํหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 3.1  ต้องได้รับความยินยอมของบริษัทฯ  และที่

ประชุมผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกาํหนดสิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิตามที่กาํหนดในข้อ 3.2  จะต้องได้รับความยินยอม

จากที่ประชุมผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธด้ิวยคะแนนเสยีง ตามที่ระบุในข้อ 2.7 

เง่ือนไขในการดาํเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกาํหนดสทิธ ิ

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดตามประกาศ ทจ.

34/2551 หรือกฎเกณฑใ์ดๆ ของสาํนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพ่ิมเติมภายหลัง เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนั 

ทั้งน้ีบริษัทฯ จะดาํเนินการแจ้งให้สาํนักงาน ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสิทธิ

ทราบถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกาํหนดสิทธแิละจะจัดส่งข้อกาํหนดสทิธทิี่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวภายใน 15 (สิบ

ห้า) วันนับจากวันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกาํหนดสทิธติาม ข้อ 3.1 และ 3.2 (แล้วแต่กรณ)ี 

บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิทราบถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกาํหนดสิทธิดังกล่าวตาม ข้อ 3.1 และ 3.2 

ผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ในวันเดียวกนักบัที่บริษัทฯ แจ้ง

สาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อกาํหนดสิทธิที่แก้ไข

เพ่ิมเติมให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธเิม่ือได้รับการร้องขอภายใน 15 (สบิห้า) วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอเป็น

หนังสอืจากผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ และจะจัดให้มีการเกบ็รักษาสาํเนาข้อกาํหนดสิทธทิี่แก้ไขเพ่ิมเติม ณ สาํนักงาน

ใหญ่ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธสิามารถขอตรวจสอบสาํเนาข้อกาํหนดสทิธทิี่แก้ไขเพ่ิมเติมได้ในวัน

และเวลาทาํการของสถานที่ดังกล่าว 

4. การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

4.1. การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่มิได้ฝากไว้กบัศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดังน้ี 

4.1.1 การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เม่ือผู้

โอนใบสาํคัญแสดงสิทธิซ่ึงเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจ้าของใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ จาํนวนที่จะทาํการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเน่ือง

ครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏช่ือดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสาํคัญแสดงสทิธใิห้แก่ผู้รับโอนโดยลง

ลายมือช่ือสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย 

4.1.1.1 ผลการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิจะใช้

ยันกับบริษัทได้กต่็อเม่ือนายทะเบียนได้รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ

พร้อมทั้งใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้รับโอนใน

ด้านหลังของใบสาํคัญแสดงสทิธน้ัินครบถ้วนแล้ว 

4.1.1.2 ผลของการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสาํคัญ

แสดงสทิธจิะใช้ยันกบับุคคลภายนอกได้กต่็อเม่ือนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสาํคัญ

แสดงสทิธใินสมุดทะเบียนผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธเิรียบร้อยแล้ว 
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4.1.2 การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธ ิจะต้องกระทาํ ณ สาํนักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวัน

และเวลาทาํการของนายทะเบียน และจะต้องทาํตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกาํหนดโดยผู้ขอ

ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสาํคัญแสดงสิทธทิี่ลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลักเกณฑข้์างต้น พร้อมทั้ง

หลักฐานอื่นๆ  ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสาํคัญแสดง

สิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคําขอ

ลงทะเบียนการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธ ิหากนายทะเบียนเหน็ว่าการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธน้ัินไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย 

4.2. สาํหรับการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาด

หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5. เงือ่นไขการปรบัสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงราคาและ/หรืออัตราการใช้สิทธิจะไม่สามารถทาํได้ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิ เพ่ือรักษา

ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยบริษัทจะดาํเนินการปรับราคาการใช้

สิทธิและอัตราการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง

ดังต่อไปน้ี 

5.1. เม่ือบริษัทมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยก

หุ้นของบริษัทฯ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธจิะมีผลบังคับทนัทนัีบตั้งแต่วันที่ได้มี

การเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

(1) ราคาการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดังน้ี 

Price 1  = Price 0 x (Par 1) 

Par 0 

(2) อตัราการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดังน้ี 

Ratio 1  = Ratio 0 x (Par 0) 

Par 1 

โดยที่  

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Par 1 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปล่ียนแปลง 

Par 0 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปล่ียนแปลง 
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5.2. เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน

วงจาํกัด โดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้น

สามัญบริษัท” ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธจิะมีผลบังคับทนัทตีั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือ

ใบสาํคัญแสดงสทิธไิม่ได้รับสทิธใินการจองซื้ อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ึนเคร่ืองหมาย 

XR) สาํหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้น

สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั แล้วแต่กรณ ี

 “ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คาํนวณได้จากจาํนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอ

ขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกน้ัน (ถ้ามี) หารด้วยจาํนวนหุ้น

สามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด 

 อน่ึงในกรณีที่เม่ือมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขายในเง่ือนไขที่

จะต้องจองซ้ือหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นําราคาทุกราคาและจาํนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคาํนวณเป็นราคา

เฉล่ียต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขที่ต้องจองซ้ือ

ด้วยกนั ให้นาํจาํนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ

บริษัท” มาคาํนวณการเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน 

 “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้กาํหนดไว้เท่ากบั ราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามัญบริษัทที่มีการ

ซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 15 (สิบห้า) วันทาํการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคาํนวณ ซ่ึงราคาตลาด

เฉล่ียถ่วงนํา้หนัก เท่ากบั มูลค่าการซ้ือขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจาํนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มี

การซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 

 “วันที่ใช้ในการคาํนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซ้ือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 

(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้ นเคร่ืองหมาย XR) สาํหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right 

Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สําหรับกรณีที่ เป็นการเสนอขายให้แก่

ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่ไม่สามารถ

หา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เน่ืองจากหุ้นสามัญไม่มีการซ้ือขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะ

ดาํเนินการกาํหนดราคายุติธรรมเพ่ือใช้ในการคาํนวณแทน 

 “ราคายุติธรรม” หมายถงึ ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สาํนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบ 

(1) ราคาการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดังน้ี 

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

[MP x (A + B)] 

(2) อตัราการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดังน้ี 

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

    [(A x MP) + BX] 
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โดยที่  

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท 

A คือ จาํนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาํระเตม็มูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

เพ่ือการจองซ้ือหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของ

การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขาย

ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แล้วแต่กรณ ี

B คือ จาํนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพ่ือเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ แก่ประชาชน

ทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

BX คือ จาํนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากการออกหลักทรัพย์น้ัน 

(ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป 

และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

5.3. เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/

หรือ บุคคลในวงจาํกัดโดยที่หลักทรัพย์น้ันมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือ ให้สิทธิใน

การจองซ้ือหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสาํคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉล่ียต่อหุ้น

ของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดังกล่าว ตํ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้น

สามัญของบริษัทฯ” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะ

ไม่ได้รับสิทธใินการจองซ้ือหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสทิธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิ

ในการจองซ้ือหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้ นเคร่ืองหมาย XR) สาํหรับกรณีที่เป็นการเสนอขาย

ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะ

แปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชน

ทั่วไป และ/หรือ กรณทีี่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แล้วแต่กรณ ี 

 “ราคาเฉล่ียต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” คาํนวณได้จากจาํนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขาย

หลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญหักด้วย

ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจากการออกหลักทรัพย์น้ัน (ถ้ามี) รวมกบัเงินที่จะได้รับจากการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญน้ัน หาร

ด้วยจาํนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สทิธน้ัิน 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”  มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอยีดในข้อ 5.2 ข้างต้น 
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“วันที่ใช้ในการคาํนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซ้ือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสทิธใินการจองซ้ือหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่

ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ สาํหรับกรณีที่เป็นการเสนอขาย

หลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก

ใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ 

กรณทีี่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แล้วแต่กรณ ี

(1) ราคาการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดังน้ี  

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

      [MP x (A + B)] 

(2) อตัราการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดังน้ี  

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

     [(A x MP) + BX] 

โดยที่  

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ  อตัราการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท 

A คือ จาํนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาํระเตม็มูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

เพ่ือการจองซ้ือหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้น

สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญ ของผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวัน

แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ ออกใหม่ที่ มีสิทธิที่ จะแปลงสภาพ  หรือ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายต่อ

ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แล้วแต่กรณ ี 

B คือ จาํนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพ่ือรองรับการใช้สทิธขิองหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสทิธทิี่จะ

แปลงสภาพหรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญตามที่

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ 

เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

BX คือ จาํนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ 

ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้น

สามัญ สาํหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป 

และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ

แปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สทิธใินการจองซ้ือหุ้นสามัญ  
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5.4. เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  การเปล่ียนแปลงราคา

การใช้สทิธ ิและอตัราการใช้สทิธจิะมีผลบังคับทนัทตีั้งแต่วันแรกที่ผู้ซ้ือหุ้นสามัญจะไม่มีสทิธรัิบหุ้นปันผล (วัน

แรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเคร่ืองหมาย XD) 

(1) ราคาการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดังน้ี  

Price 1 = Price 0 x A 

      (A + B)  

(2) อตัราการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดังน้ี  

Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 

          A 

โดยที่   

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

A คือ จาํนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาํระเตม็มูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 

เพ่ือสทิธใินการรับหุ้นปันผล 

B คือ จาํนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล 

5.5. เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กจิการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ และเกนิกว่าอตัราร้อยละ 80 (แปดสบิ) ของกาํไรสทุธติามงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สาํหรับการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซ้ือหุ้น

สามัญจะไม่มีสทิธรัิบเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเคร่ืองหมาย XD) 

 ทั้งน้ี อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ

ดาํเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัทหลังหักภาษี

เงินได้ของผลการดาํเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกนั กรณีที่เทยีบกบักาํไรสทุธติามงบการเงินเฉพาะ

กจิการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ หรือหารด้วยกาํไรสุทธติามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงิน

ได้ กรณีที่เทียบกับงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้

รวมถงึเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย  

วันที่ใช้ในการคํานวณ หมายถึง วันแรก ที่ ผู้ซ้ือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาด

หลักทรัพย์ขึ้นเคร่ืองหมาย XD) 

(1) ราคาการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดังน้ี  

Price 1 = Price 0 x [MP – (D – R)] 

   MP 



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)          

- 26 - 

(2) อตัราการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดังน้ี  

Ratio 1 =      Ratio 0 x MP 

         [MP – (D – R)] 

โดยที่  

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท  

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถอืหุ้น 

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่าย หากนํากาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 

หลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 80 (แปดสิบ) หารด้วยจาํนวนหุ้นทั้งหมดที่มี

สทิธไิด้รับเงินปันผล หรือ หากนาํกาํไรสทุธติามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลักหัก

ภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 80 (แปดสิบ) หารด้วยจาํนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับ

เงินปันผล แล้วแต่การคาํนวณใดจะสงูกว่า 

5.6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทาํให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดง

สทิธจิะได้รับเม่ือมีการใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธด้ิอยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใดๆ น้ันไม่ได้กาํหนดอยู่

ในข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.5   ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพ่ือกาํหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธ ิและ/

หรือ อัตราการใช้สทิธิ (หรือปรับจาํนวนหน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธแิทนอัตราการใช้สิทธ)ิ ใหม่อย่างเป็นธรรม 

โดยไม่ทาํให้สทิธขิองผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธด้ิอยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณาน้ันเป็นที่สิ้นสดุ และ

ให้บริษัทแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสิทธิ ทราบถึง

รายละเอียดดังกล่าว ด้วยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับตั้ งแต่วันที่ มี เหตุให้ต้องดําเนินการ

เปล่ียนแปลงการใช้สทิธดิังกล่าว  

5.7. การคาํนวณเปล่ียนราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธติามข้อ 5.1 ถงึข้อ 5.6 เป็นอสิระต่อกนัและจะคาํนวณ

การเปล่ียนแปลงตามลาํดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

สาํหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกนัให้คาํนวณการเปล่ียนแปลงเรียงลาํดับดังน้ี คือ ข้อ 5.1 

ข้อ 5.5 ข้อ 5.4 ข้อ 5.2 ข้อ 5.3 และข้อ 5.6 โดยในแต่ละลาํดับคร้ังที่มีการคาํนวณการเปล่ียนแปลงให้คง

สภาพของราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธเิป็นทศนิยม 3 (สาม) ตาํแหน่ง 

5.8. การคาํนวณการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.6 จะไม่มีการเปล่ียนแปลง

ซ่ึงทาํให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้ นและอัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สาํหรับการคํานวณ

จํานวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคํานวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังจากเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 (สาม) 

ตาํแหน่ง) คูณกับจาํนวนหุ้นสามัญ (จาํนวนหุ้นสามัญคํานวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจาํนวน

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจาํนงการใช้สิทธิ เม่ือคาํนวณได้จาํนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของ

หุ้นน้ันทิ้ง) ในกรณจีาํนวนเงินที่คาํนวณได้จากการใช้สทิธมีิเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง  
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 ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทาํให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คาํนวณตามสูตรมี

ราคาตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคา

การใช้สิทธใิหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่าน้ัน สาํหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้

สทิธทิี่คาํนวณได้ตามข้อ 5.1 ถงึข้อ 5.6 เช่นเดิม 

5.9. บริษัทฯ อาจทาํการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการ

ใช้สิทธิกไ็ด้ ทั้งน้ี หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพ่ิมเติม บริษัทฯ ต้องย่ืนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออก

หุ้นรองรับการปรับสิทธิน้ีอย่างเพียงพอต่อสาํนักงานก.ล.ต ก่อนการปรับสิทธ ิจึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาต

ให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

5.10. การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.6 และ/หรือ การออกใบสาํคัญ

แสดงสทิธใิหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้สทิธติามข้อ 5.9 บริษัทจะดาํเนินการแจ้งรายละเอยีดเกี่ยวกบัการ

ปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคาํนวณราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการ

ใช้สิทธใิหม่ วันที่การปรับสิทธมีิผลบังคับ และจาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับอตัราการใช้

สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทาํการถัดจากวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) และแจ้งต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

ภายใน 15 (สบิห้า) วันนับแต่วันที่การปรับสทิธมีิผลบังคับใช้  

6. การชดใชค่้าเสียหาย กรณีที่บริษทัฯ ไม่สามารถจดัใหมี้หุน้เพือ่รองรบัการใชสิ้ทธิ 

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธติามรายละเอยีดดังน้ี 

6.1. บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสยีหายให้เฉพาะผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่มาแจ้งความจาํนงที่จะใช้สทิธใินวันกาํหนดการ

ใช้สิทธิแต่ละคร้ัง ซ่ึงบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิได้

อย่างเพียงพอ ยกเว้น กรณีตามที่ระบุได้ในข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธแิละหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้

สทิธติามข้อ 15 

6.2. การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 6.1 บริษัทฯ จะดาํเนินการชดใช้ให้ภายใน 30 (สามสบิ) วันทาํการ นับจากวันที่

กาํหนดการใช้สทิธใินคร้ังน้ัน ทั้งน้ีตามวิธกีารและเง่ือนไขที่กาํหนดโดยบริษัทฯ 

อย่างไรกด็ี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากบริษัทฯ ได้ทาํการส่งเชค็ ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาํสั่งจ่ายเงินของ

ธนาคาร ซ่ึงขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะช่ือผู้ถือใบสาํคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือ

แสดงความจาํนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้ว

โดยชอบและไม่มีสทิธเิรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสยีหายใดๆอกีต่อไป 

6.3. การคาํนวณค่าเสยีหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธติามข้อ 6.1 มีสตูรการคาํนวณ ดังน้ี 

ค่าเสยีหายต่อใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ1 (หน่ึง) หน่วย เท่ากบั B x [MP – EP] 

 



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)          

- 28 - 

โดยที่ 

B คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพ่ิมขึ้ นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่

เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นต่อ 1 หน่วย 

MP คือ ราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันกาํหนดการใช้สิทธใินแต่ละรอบ ซ่ึง

ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธมิาแสดงความจาํนงการใช้สทิธ ิ 

(ราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ คาํนวณจาก มูลค่าซ้ือขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท

ฯ หารด้วย จาํนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัท

ฯ ทาํการซ้ือขายอยู่) 

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันกาํหนดการใช้สิทธิ” 

ตามที่กล่าวข้างต้นเน่ืองจากหุ้นสามัญไม่มีการซ้ือขายในวันใช้สิทธิ กใ็ห้ใช้ราคาเฉล่ียถ่วง

นํา้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการซ้ือขายถัดไปจากวัน

กาํหนดการใช้สทิธใินแต่ละรอบ โดยใช้หลักการคาํนวณแบบเดียวกนั 

EP คือ ราคาการใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิหรือราคาการใช้สทิธติามเง่ือนไขการปรับสทิธหิาก

มีการปรับราคาการใช้สทิธ ิ

6.4. การชดใช้ค่าเสยีหายตามข้อน้ีให้ถอืเป็นสิ้นสดุ 

6.5. ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถใช้สิทธิตาม

ใบสาํคัญแสดงสทิธไิด้ เน่ืองจากข้อจาํกดัในเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทย ซ่ึงข้อบังคับ

ของบริษัทกาํหนดไว้ว่า “หุ้นของบริษัทฯ ย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจาํกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใด

ขณะหน่ึงต้องมีจาํนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ การโอน

หุ้นรายใดที่จะทาํให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้น

บริษัทฯ รายน้ันได้” ในกรณีเช่นน้ี บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสยีหาย หรือดาํเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธซ่ึิงเป็น

บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิซ่ึงเป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือ

เรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใด  ๆทั้งสิ้น 

7. การดําเนินการกรณีที่มีเศษของหุน้ 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑก์ารปรับอัตราการใช้สิทธติามที่ระบุในเง่ือนไขการปรับสิทธ ิ

และมีเศษของจาํนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธใิห้ตัดเศษของหุ้นน้ันทิ้ง 

8. มติที่ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมติัการออกหุน้เพือ่รองรบัการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 4/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2557 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 

1/2557 ซ่ึงได้ประชุมเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2557 มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 1,540,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธแิปลงสภาพของใบสาํคัญแสดงสทิธ ิMONO-W1 
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9. รายละเอียดเกี่ยวกบัหุน้สามญัที่ออกใหม่เพือ่รองรบัใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญัที่ออกใหม่ ครั้งที่  1 

(“MONO-W1”) 

จาํนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้

สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

ไม่เกนิ 1,540,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ราคาการใช้สทิธหุ้ินละ 2.50 บาทต่อหุ้น  เว้นแต่กรณี มีการ

ปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไข

การปรับสทิธ ิ

10. สถานะและสิทธิของหุน้สามญัใหม่ที่เกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ ตามจาํนวนหุ้นสามัญที่

ออกใหม่สาํหรับการใช้สทิธใินแต่ละคร้ังโดยเรว็ ทั้งน้ีภายใน 14 (สบิสี่) วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชาํระค่าหุ้น

ตามจาํนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละคร้ัง และบริษัทฯ จะดาํเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิน้ัน

เข้าเป็นผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นตามจาํนวนหุ้นสามัญที่คาํนวณได้จากการใช้สทิธใินคร้ังน้ัน 

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดแจ้งช่ือของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับ

สทิธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแล้วเน่ืองจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิ

ตามใบสาํคัญแสดงสทิธกิบักระทรวงพาณชิย์แล้ว 

11. สถานภาพของผูถ้อืใบสําคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวนัที่ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงความจํานงใชสิ้ทธิ 

สถานะของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิแสดงความจาํนงใช้สิทธิ และวันก่อนที่

กระทรวงพาณิชย์ จะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนการชําระแล้ว อันเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิจะมี

สถานภาพและสทิธเิช่นเดียวกับใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ยังไม่ได้แสดงความจาํนงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงใน

วันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแล้ว อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิข้างต้น

แล้ว ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สทิธ ิและ/หรือ อตัราการใช้สทิธใินช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นาํหุ้นสามัญ

ที่เกดิจากการใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธเิข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ได้ทาํการ

ใช้สทิธแิล้วจะได้รับการปรับสทิธย้ิอนหลัง โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญ

แสดงสิทธิโดยเรว็ที่สุดตามจาํนวนที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ปรับใหม่น้ันมีผลบังคับใช้ 

โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพ่ิมใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้าน้ีแล้ว แต่ไม่เกิน 45 (สี่สิบห้า) วันนับจาก

วันที่มีการปรับสทิธ ิ

 

 



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)          

- 30 - 

12. ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิที่เสนอขาย 

บริษัทฯ จะดาํเนินการย่ืนคาํขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทาํการซ้ือขายอยู่ ภายใน 30 

(สามสบิ) วันนับตั้งแต่วันออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

13. การดําเนินการหากมีหุน้ที่จดัสรรไวค้งเหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครั้งสุดทา้ย 

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิในคร้ังสุดท้าย คณะกรรมการหรือ คณะกรรมการ

บริหาร จะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ

ต่อไป ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามข้อกาํหนด เง่ือนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ บริษัทมหาชน ประกาศของตลาด

หลักทรัพย์ และสาํนักงาน ก.ล.ต. 

14. ตลาดรองของหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 

บริษัทฯ จะดาํเนินการขออนุญาตนาํหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธขิองใบสาํคัญแสดงสทิธซ้ืิอหุ้นสามัญเข้าซ้ือขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททาํการซ้ือขายอยู่ ภายใน 30 (สามสบิ) วันนับจากวันครบกาํหนดใช้สทิธซ่ึิงผู้

ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธซ้ืิอหุ้นสามัญในแต่ละคร้ัง 

15. ขอ้จํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ขอ้จํากดัการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ และขอ้จํากดัการโอนหุน้ 

15.1. ข้อจาํกดัในการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธ ิและข้อจาํกดัการใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัทฯ ไม่มีข้อจาํกดัในการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธ ิอย่างไรกต็ามบริษัทมีข้อจาํกดัการใช้สิทธติามใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทาํให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับตาม

กฎหมาย และมีข้อจาํกัดอันสืบเน่ืองมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเร่ืองอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่

มิใช่สญัชาติไทย โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

15.1.1. บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 

ซ่ึงได้ดาํเนินการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.8 หากการใช้สิทธิ

ดังกล่าวจะทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยมีจาํนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของ

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ  

15.1.2. หากข้อจาํกัดตามข้อ 15.1.1 ข้างต้นมีผลทาํให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติ

ไทย (บุคคลธรรมดาและ / หรือนิติบุคคล) ที่ได้ดาํเนินการใช้สทิธติามเง่ือนไขการแจ้งความจาํนง

การใช้สทิธติามข้อ 1.2.8 ไม่สามารถใช้สทิธไิด้ตามจาํนวนที่ระบุในใบแจ้งความจาํนงการใช้สทิธซ้ืิอ

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการส่งเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่

สามารถใช้สทิธไิด้คืนให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยดังกล่าวโดยไม่มี

ดอกเบ้ียภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกาํหนดการใช้สิทธิในคร้ังน้ัน ๆ ทั้งน้ี ตามวิธีการและ

เง่ือนไขที่กาํหนดโดยบริษัทฯ 



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)          

- 31 - 

15.1.3. ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าใน

รูปแบบใดจากบริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิ

ตามใบสาํคัญแสดงสิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจาํกัดเร่ืองอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่

สญัชาติไทยตามข้อ 15.1.1 ข้างต้น                                                                                                 

15.2. ข้อจาํกดัในการโอนหุ้น 

หุ้นของบริษัทฯ โอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจาํกดั เว้นแต่การโอนหุ้นน้ันเป็นเหตุให้มีบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทย

ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกนิกว่าร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นราย

ใดที่จะทาํให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยในบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มี

สทิธทิี่จะปฏเิสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายน้ันได้ 

16. การจอง การจําหน่าย และการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 

16.1. วิธกีารเสนอขายหลักทรัพย์ 

การเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิในคร้ังน้ีไม่ผ่านผู้จัดจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย เน่ืองจากเป็นการ

เสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า 

16.2. วิธกีารจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วนหุ้นสามัญเดิม 14 

หุ้นเดิม (ตามปรากฏในทะเบียน ณ 22 สงิหาคม 2557) ต่อ 15 หน่วยใบสาํคัญแสดงสทิธ ิโดยบริษัทฯ ได้

กาํหนดวันกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record 

Date) ในวนัที่ 21  สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพัก

การโอนหุ้นใน วนัที่ 22 สิงหาคม  2557 ในการคาํนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรร

ใบสาํคัญแสดงสทิธดิังกล่าว ทั้งน้ีหากปรากฏว่ามีเศษของใบสาํคัญแสดงสทิธน้ิอยกว่า 1 หน่วย บริษัทฯ กจ็ะ

ทาํการปัดเศษข้ึนเป็น 1 หน่วย 

16.3. วันและวิธกีารจองและการชาํระเงินค่าจองซ้ือใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

เน่ืองจากใบสาํคัญแสดงสิทธิออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ดังน้ัน จึงไม่มีวันจอง วิธีการจองและ

การชาํระเงินค่าจองซ้ือใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

16.4. ผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ 

- ไม่มี –  
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17. วิธีการส่งมอบหลกัทรพัยใ์บสําคญัแสดงสิทธิและการส่งมอบหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดง

สิทธิ 

17.1. การส่งมอบใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัทฯ จะดาํเนินการส่งมอบใบสาํคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุด

ทะเบียนผู้ถอืหุ้น ณ วันที่ 22 สงิหาคม 2557 โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการออกและส่งมอบใบสาํคัญแสดงสทิธิ

ตามรายละเอยีดและข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 

17.1.1. กรณผู้ีถอืหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์กบับริษัทหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด จะส่งมอบใบสาํคัญแสดงสิทธิตามจาํนวนที่

ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือที่อยู่ที่ระบุในสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 (สิบห้า) วันทาํการนับแต่วันที่ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ ในกรณีน้ี ผู้ที่

ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ได้รับการจัดสรรในคร้ังน้ีในตลาด

หลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทาํการซ้ือขายอยู่ได้จนกว่าจะได้รับใบสาํคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงอาจ

ได้รับภายหลังจากที่ใบสาํคัญแสดงสทิธขิองบริษัทฯ เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของ

บริษัทฯ ทาํการซ้ือขายอยู่ 

17.1.2. กรณผู้ีถอืหุ้นเดิมมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์กบับริษัทหลักทรัพย์ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด จะนาํใบสาํคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ “บริษัท 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จาํกัด เพ่ือผู้ฝาก”   และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึก

ยอดบัญชีจาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์น้ันฝากหลักทรัพย์อยู่  ในขณะเดียวกัน

บริษัทหลักทรัพย์น้ันกจ็ะบันทึกยอดบัญชีจาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ผู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้และ

ออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจด็) วันทาํการ นับจากวันออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีน้ีผู้ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาด

หลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทาํการซ้ือขายอยู่ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ใบสาํคัญ

แสดงสทิธขิองบริษัททาํการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททาํการซ้ือขายอยู่ 

ทั้งน้ี ช่ือของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ผู้ที่ได้รับ

การจัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสาํคัญแสดงสิทธิไว้มิฉะน้ันแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธทิี่จะดาํเนินการ

ออกใบสาํคัญแสดงสทิธใิห้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 17.1.1 แทน 

17.1.3. กรณผู้ีถอืหุ้นเดิมมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์กบัศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด จะนาํใบสาํคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับศูนย์รับ

ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสาํคัญแสดงสิทธิตาม

จํานวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออก

หลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจด็) วันนับจากวันที่ออกใบสาํคัญแสดง
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สิทธิ เม่ือผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิต้องการขายใบสาํคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้น

ดังกล่าวจะต้องถอนใบสาํคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัท

หลักทรัพย์ทั่วไป  ซ่ึงอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/

หรือ บริษัทหลักทรัพย์น้ันๆ กาํหนด ดังน้ันในกรณีน้ี ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขาย

ใบสาํคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทาํการซ้ือขายอยู่ได้ทันทีที่ตลาด

หลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสาํคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทาํการซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้น

สามัญของบริษัทฯ ทําการซ้ือขายอยู่และผู้ถือหุ้นที่ ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิได้

ดาํเนินการถอนใบสาํคัญแสดงสทิธอิอกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว 

17.2. การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธขิองใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

ในการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ใช้สิทธซ้ืิอหุ้นสามัญ

สามารถเลือกให้บริษัทดาํเนินการในกรณใีดกรณหีน่ึงดังต่อไปน้ี 

17.2.1. ในกรณทีี่ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้

ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธ ิศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจาํนวน

ที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุด

ทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 (สิบห้า) วันทาํการนับจากวันครบกาํหนดการใช้สิทธิแต่

ละคร้ัง ในกรณีน้ีผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิด

จากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททาํการซ้ือขายอยู่ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น 

ซ่ึงอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทาํการซ้ือขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทาํการซ้ือขายอยู่ 

17.2.2. ในกรณีที่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่

ประสงค์จะใช้บริการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธปิระสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญ

ที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซ้ือขาย

หลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาํเนินการนาํหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธฝิาก

ไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผู้ฝาก” และศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์น้ันฝากหุ้นสามัญอยู่  ใน

ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์น้ัน  กจ็ะบันทึกยอดบัญชีจาํนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์น้ัน

ฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลักทรัพย์น้ันกจ็ะบันทกึยอดบัญชีจาํนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซ้ือที่ได้รับ

การจัดสรรภายใน 7 (เจด็) วันทาํการ นับจากวันครบกาํหนดการใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง ในกรณีน้ีผู้

ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธใิน

ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทาํการซ้ือขายอยู่ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้น

สามัญที่เกดิจากการใช้สทิธทิาํการซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททาํการซ้ือขายอยู่ 
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ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดาํเนินการตามข้อ 17.2.2 

ช่ือของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซ้ือขาย

หลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว 

มิฉะน้ันแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดาํเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ

การจัดสรรหุ้นตามข้อ 17.2.1 แทน 

17.2.3. ในกรณทีี่ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้

บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธปิระสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกดิจาก

การใช้สทิธไิว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีน้ี บริษัทฯ จะดาํเนินการ

นาํหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ

บันทกึยอดบัญชีจาํนวนหุ้นสามัญตามจาํนวนที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชี

ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถอืใบสาํคัญแสดง

สิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7  (เจด็) วันทาํการ นับจากวันครบกาํหนดการใช้สิทธิในแต่ละ

คร้ัง เม่ือผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 

600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซ่ึงอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ

ดาํเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์น้ันๆ กาํหนด ดังน้ันในกรณีน้ี 

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาด

หลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทาํการซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้น

ได้ดาํเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว 

18. ผลบงัคบัขอ้กําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบ้งัคบั 

ข้อกาํหนดสทิธฉิบับน้ีจะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสาํคัญแสดงสทิธไิปจนถงึวันกาํหนดการใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย โดย

ข้อกาํหนดสิทธิน้ีจะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกาํหนดสิทธิน้ีขัดแย้งกับ

กฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสาํคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือ

ประกาศดังกล่าวบังคับกบัใบสาํคัญแสดงสทิธแิทนข้อความของข้อกาํหนดสทิธเิฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกนัน้ัน 

 

ผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
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