
 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

และผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ 

บริษัท มำสเตอร์ แอด จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (MACO-W2) 
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
และผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ 

บริษัท มำสเตอร์ แอด จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (MACO-W2) 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท มำสเตอร์ แอด จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (MACO-W2) (“ใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ”) ออกโดยบริษัท มำสเตอร์ แอด จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”)  ตำมมติที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่  18 กรกฎำคม 2561 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวนไม่เกิน 
1,375,564,146 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ โดยไม่มีค่ำตอบแทน ในอตัรำ
จดัสรรที่ 1 หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ตอ่ 2 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสิทธิ หำกเกิดเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำจดัสรรดงักลำ่ว ให้ปัดเศษนัน้
ทิง้ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ (ตำมค ำนิยำมที่ระบดุ้ำนลำ่ง) นี ้โดยบริษัทฯ 
และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องผกูพนัตำมข้อก ำหนดสทิธินีท้กุประกำร และให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับทรำบและ
เข้ำใจข้อก ำหนดต่ำง ๆ ในข้อก ำหนดสิทธินีเ้ป็นอย่ำงดีแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธินีไ้ว้ ณ 
ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทฯ หรือส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (ตำมที่ระบไุว้ในข้อก ำหนดสิทธินี)้ 
เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสทิธินีไ้ด้ในวนัและเวลำท ำกำรของผู้ออกใบส ำคญัแสดง
สทิธิหรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

ค ำจ ำกดัควำม 

ค ำและข้อควำมตำ่ง ๆ ที่ใช้อยูใ่นข้อก ำหนดสทิธินี ้ให้มีควำมหมำยดงัตอ่ไปนี ้

ข้อก ำหนดสิทธิ หมำยถึง ข้อก ำหนดวำ่ด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ
และผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท 
มำสเตอร์ แอด จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (MACO-W2) (รวมถึง
ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ำมี)) 

ตลำดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ 

หมำยถึง บุ ค ค ลที่ บ ริ ษั ท ฯ  แต่ งตั ้ง ใ ห้ เป็ น ตั ว แทน ขอ ง บ ริ ษั ท ฯ  
ในกำรรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
(ถ้ำมี) ตำมข้อ 1.4.5 

นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสทิธิ หมำยถึง บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือ ผู้
ที่ได้รับกำรแต่งตัง้โดยชอบให้ท ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียนของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ แทน 

บริษัทฯ หมำยถึง บริษัท มำสเตอร์ แอด จ ำกดั (มหำชน)  

ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เพื่อใช้แทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
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ใบส ำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท มำสเตอร์ แอด 
จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (MACO-W2)  ชนิดระบุช่ือผู้ ถือและ
สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ และให้หมำยควำมรวมถึงใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ด้วย 

ประกำศ ทจ. 34/2551 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง
กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคัญแสดง
สิท ธิที่ จะซื อ้หุ้ นที่ออกใหม่และหุ้ นที่ออกใหม่ เพื่ อรองรับ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ลงวนัท่ี 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) 

ผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตำมข้อ 1.2.3 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สิทธิ 

หมำยถึง ระยะเวลำที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิใน
กำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำมำรถแจ้งควำมจ ำนง
กำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.4.3 

วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ หมำยถึง วนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ ได้ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.4.1 

วันท ำกำร หมำยถึง วนัท่ีตลำดหลกัทรัพย์ฯ เปิดท ำกำรตำมปกติ ซึง่มิใช่วนัเสำร์หรือ
วนัอำทิตย์ หรือวนัที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศให้เป็น
วนัหยดุท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ 

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ หมำยถึง บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

สมุดทะเบียน หมำยถึง สมุดทะเบี ยนห รือแหล่ง ข้อมูลทำงทะเบี ยนซึ่ งบันทึ ก
รำยละเอียดเก่ียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสทิธิที่เก็บรักษำโดยนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ
สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ สิทธิในกำรเข้ำร่วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสทิธิและสทิธิในกำรได้รับคำ่เสียหำยในกรณีหุ้นรองรับไม่
เพียงพอ 

หุ้นรองรับ หมำยถึง หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จ ำนวน 1,375,564,146 หุ้น 
มลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม
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ใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมทัง้หุ้ นสำมัญที่บริษัทฯ อำจต้องออก
ใหม่เพิ่มเติมในกรณีมีกำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ใน
ข้อก ำหนดสทิธินี ้

ส ำนักงำน กลต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

1 รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ได้ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ จ ำนวนไมเ่กิน 1,375,564,146 หนว่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซือ้
และได้รับจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ โดยไม่มีคำ่ตอบแทน ในอตัรำจดัสรรที่ 1 หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ตอ่ 2 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
หำกเกิดเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำจดัสรรดงักลำ่ว ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ
จองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส ำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 (Record Date) ในวันที่ 26 กรกฎำคม 2561 โดยมี
รำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เสนอขำยดงัตอ่ไปนี ้  

1.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ช่ือ : ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท มำสเตอร์ แอด จ ำกดั 
(มหำชน) ครัง้ที่ 2 (MACO-W2) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและสำมำรถโอนเปลีย่นมือได้ 

วิธีกำรจดัสรร : ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้จองซือ้และได้รับกำร
จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในอตัรำสว่นกำรจดัสรรท่ี 1 หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 
ตอ่ 2 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยบริษัทฯ ก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือ
ผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนและใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
(Record Date) ในวนัท่ี 26 กรกฎำคม 2561  

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขำย 

: ไมเ่กิน 1,375,564,146 หนว่ย 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0.00 บำท (ไมค่ิดมลูคำ่) 

อตัรำกำรใช้สทิธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณี
มีกำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ  

รำคำกำรใช้สทิธิ : 2.10 บำท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไข
กำรปรับสทิธิ 
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วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 30 สงิหำคม 2561 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี  นับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ทัง้นี  ้ภำยหลังกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิบริษัทฯ จะไมข่ยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ระยะเวลำกำรใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของ  
บริษัทฯ ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ในวนัท ำกำรสดุท้ำยของทกุ ๆ ไตร
มำสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่ำวคือ วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนมีนำคม 
มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคม) ภำยหลงัวนัครบก ำหนด 2 ปี นับ
จำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ (“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ”) โดยวนั
ก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้แรก คือ วนัพธุที่ 30 กนัยำยน 2563 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิใด ๆ สำมำรถสะสมเพื่อน ำไปใช้สิทธิได้ในวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ต่อ ๆ ไปได้ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
แต่หำกครบก ำหนดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิแล้ว ใบส ำคญัแสดง
สทิธิใด ๆ ที่ไมถ่กูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 

โดยวนัสดุท้ำยของกำรใช้สิทธิจะตรงกบัวนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุ
ครบ 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

ทัง้นี ้หำกวนัก ำหนดใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ 
ให้เลื่อนวนัก ำหนดใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ตรงกบัวนัหยดุท ำ
กำรของตลำดหลกัทรัพย์เป็นวนัท ำกำรถัดไป ยกเว้นกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำย หำกวนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยตรงกับวนัหยุดท ำกำรของ
ตลำดหลกัทรัพย์ ให้เลื่อนวนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยเป็นวนัท ำกำร
ก่อนหน้ำ (ทัง้นี ้เนื่องจำกวนัครบก ำหนด 3 ปี ตรงกบัวนัอำทิตย์ ที่ 29 
สิงหำคม 2564 วนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยจึงเลื่อนมำเป็นวนัศกุร์ที่ 
27 สงิหำคม 2564) 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์ที่จะใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิม่
ทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ระหว่ำงเวลำ 
8.30 น . ถึ ง  15.30 น . ภำยในระยะเวลำ 5 วันท ำกำร ก่ อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิครัง้สดุท้ำย ให้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิไม่น้อยกว่ำ 15 วนั
ก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 
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กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

: เมื่อผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิแล้ว จะไมส่ำมำรถยกเลกิกำรแจ้งควำม
จ ำนงได้อีกตอ่ไป 

จ ำนวนหุ้ นสำมัญที่จัดสรรไว้
เพื่อรองรับ 

: 1,375,564,146 หุ้ น มูลค่ำหุ้ นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท หรือเท่ำกับ
ร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดง
สทิธิ 

: บริษัทฯ จะยื่นค ำขอน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิด
จำกกำรใช้สทิธิ 

: บริษัทฯ จะน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในครัง้นีเ้ข้ำจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  : 1. กำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้น (Control Dilution)  

หำกมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นครบตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมด และผู้ ใช้
สิทธิไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้น
เดิมลดลงเทำ่กบัร้อยละ 28.57 เมื่อเทียบกบัสดัสว่นกำรถือหุ้นก่อนออก
และเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยค ำนวณจำกสตูรดงัตอ่ไปนี ้

Control Dilution  = จ ำนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขำยครัง้นี ้ 

       /(จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้วทัง้หมด +  

       จ ำนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขำยครัง้นี)้ 

   = 1,375,564,146 / (3,438,910,366   

       + 1,375,564,146)  

   = ร้อยละ 28.57 

2. ผลกระทบตอ่รำคำตลำดของหุ้นบริษัทฯ (Price Dilution) 

กำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้นีไ้ม่มีผลกระทบตอ่รำคำหุ้น (Price 
Dilution) เนื่องจำกรำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเท่ำกับ 
2.10 บำทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่ำรำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย โดยรำคำ
ตลำดก่อนกำรเสนอขำยเท่ำกับ 1.89 บำทต่อหุ้น ซึ่งเป็นรำคำหุ้นถัว
เฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ที่ท ำกำรซือ้ขำยในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลงั 7 วันท ำกำรติดต่อกันก่อนวัน
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทซึง่มีมติให้เสนอวำระตอ่ที่ประชมุวิสำมญัผู้
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ถือหุ้ นครัง้ที่  1/2561 (ระหว่ำงวันที่ 8 พฤษภำคม 2561 ถึงวันที่ 16 
พฤษภำคม 2561)  

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของก ำไรต่อหุ้ น (Earnings per Share 
Dilution) 

หำกมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นครบตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมด และผู้ ใช้
สทิธิไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบด้ำนสว่นแบ่ง
ก ำไรตอ่หุ้น ในอตัรำร้อยละ 28.63  

Earnings per Share Dilution  

= 1 - (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้วทัง้หมด)/ (จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้ว
 ทัง้หมด + จ ำนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขำยครัง้นี)้ 

= 1 – (3,438,910,366 / (3,438,910,366 + 1,375,564,146))  

= ร้อยละ 28.57 

1.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียน และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.2.1 นำยทะเบียนมีหน้ำที่ต้องออกใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทกุรำย ส ำหรับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ นำยทะเบียนจะระบุช่ือ “ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์” เป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนในสมดุทะเบียน นำยทะเบียนจะออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิหรือออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบที่นำยทะเบียนก ำหนดให้แก่ศูนย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์ 

1.2.2 นำยทะเบียนมีหน้ำที่ตำมสญัญำแตง่ตัง้นำยทะเบียนที่จะต้องจดัท ำและเก็บรักษำสมดุทะเบียน
ไว้จนกว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นรองรับของบริษัทฯ หรือจนกว่ำจะ
ครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

1.2.3 ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

- ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ กรณีทัว่ไป  

สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรำกฏช่ือเป็นเจ้ำของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในจ ำนวนที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัแรกของ
กำรปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เว้น
แตจ่ะได้มีกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ซึง่สำมำรถใช้ยนักบับริษัทฯ ได้ตำมข้อ 1.3) เกิดขึน้
แล้วในวนัปิดสมุดทะเบียนที่เก่ียวข้องข้ำงต้น ซึ่งสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ  จะตกได้แก่
ผู้ รับโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

- ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ กรณีที่ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส ำคัญแสดง
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สทิธิแทน  

สทิธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจำกศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ในจ ำนวนที่ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์แจ้งนำยทะเบียน โดยจ ำนวนดงักล่ำวจะต้องไม่
เกินกว่ำจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในช่ือของศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ที่ระบอุยู่ใน
สมดุทะเบียนในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนในกรณีที่มีกำรปิดสมดุ
ทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

1.2.4 เมื่อศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์แจ้งนำยทะเบียน นำยทะเบียนมีหน้ำที่ต้องออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ฝำกไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้
ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ รำยดงักลำ่วเป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนตำม
จ ำนวนที่ได้รับแจ้งจำกศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เมื่อได้มีกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนดงักลำ่วแล้ว นำยทะเบียนจะแก้ไขจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสทิธิทีล่งทะเบียน
ในสมดุทะเบียนไว้ในช่ือของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ โดยหกัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้แยก
ไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิออก สว่นจ ำนวนรวมของใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ออกให้แก่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์นัน้ หำกนำยทะเบียนไมไ่ด้ท ำกำรแก้ไข (ไมว่ำ่ด้วย
เหตุใดก็ตำม) ให้ถือว่ำมีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิและลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว 

1.3 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.3.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิได้ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ 
ดงันี ้

- แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งผู้ โอนและผู้ รับโอน กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะ
สมบรูณ์เมื่อผู้ โอนใบส ำคญัแสดงสทิธิซึ่งเป็นผู้ ที่สมดุทะเบียนระบช่ืุอเป็นเจ้ำของใบส ำคญั
แสดงสทิธิตำมจ ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ำยโดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำร
โอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผู้ที่ปรำกฏช่ือดงักลำ่ว (แล้วแต่กรณี) ได้สง่มอบใบส ำคญัแสดง
สทิธิให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลำยมือช่ือสลกัหลงัแสดงกำรโอนไว้ด้วย 

- ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหว่ำงผู้ รับโอนกบับริษัทฯ กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะ
ใช้ยนักบับริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนได้รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิพร้อมทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ผู้ รับโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ลงลำยมือช่ือเป็นผู้ รับ
โอนในด้ำนหลงัของใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว 

- ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผู้ รับโอนกบับคุคลภำยนอก กำรโอนใบส ำคญั
แสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนได้ลงทะเบียนกำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
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- กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะต้องกระท ำ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของนำย
ทะเบียนในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียน และจะต้องท ำตำมแบบและวิธีกำรท่ีนำย
ทะเบียนก ำหนด โดยผู้ ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ลงลำยมือช่ือ
ครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ข้ำงต้น พร้อมทัง้หลกัฐำนอื่น ๆ ท่ียืนยนัถึงควำมถกูต้องและควำม
สมบรูณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนพร้อมทัง้ใบส ำคญั
แสดงสิทธิและหลกัฐำนอื่น ๆ ทีย่ืนยนัควำมถกูต้องและควำมสมบรูณ์ของกำรโอนและกำร
รับโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่นำยทะเบียนก ำหนดให้แก่นำยทะเบียนด้วย อย่ำงไรก็ดี 
นำยทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิหำกนำย
ทะเบียนเห็นวำ่กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ไมช่อบด้วยกฎหมำย 

1.3.2 ส ำหรับกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมข้อบงัคบั
ของตลำดหลกัทรัพย์ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

1.4 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

1.4.1 วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ สำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิได้โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนในทุก ๆ ไตรมำส (กล่ำวคือ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม 
มิถนุำยน กนัยำยน และธันวำคม) โดยสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้แรกวนัครบ
ก ำหนด 2 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ (“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ”)  
โดยวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรก คือวนัท ำกำรสดุท้ำยของไตรมำสแรกภำยหลงัจำกวนัครบ
ก ำหนด 2 ปี นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย คือ
วันที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 3 ปีนับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิใด ๆ ไม่ตรงกับวนัท ำกำร ให้เลื่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิเป็นท ำกำรถัดไป 
ยกเว้นกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย หำกวนัก ำหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยไมต่รงกบัวนัท ำกำร ให้เลือ่นวนั
ก ำหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้ที่ 1 วันพุ ธที่  30 กันยำยน 2563 (วันท ำกำร

สดุท้ำยของไตรมำสที่ 3 ของปี 2563) 
วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้ที่ 2 วันพุ ธที่  30 ธันวำคม  2563 (วันท ำกำร

สดุท้ำยของไตรมำสที่ 4 ของปี 2563) 
วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้ที่ 3 วัน พุ ธที่  31 มี น ำคม  2564 (วัน ท ำก ำร

สดุท้ำยของไตรมำสที่ 1 ของปี 2564) 
วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้ที่ 4 วันพุธที่  30 มิถุนำยน 2564 (วันท ำกำร

สดุท้ำยของไตรมำสที่ 2 ของปี 2564) 
วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ที่ 5 วันศุกร์ที่ 27 สิงหำคม 2564 (เนื่องจำกวัน

ครบก ำหนด 3 ปี ตรงกับวันอำทิตย์ ที่  29 
สงิหำคม 2564) 
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1.4.2 กำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบำงส่วนก็ได้ ส ำหรับใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภำยในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย บริษัทฯ จะถือว่ำผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว และให้ถือว่ำ
ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภำพโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

1.4.3 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องแจ้งควำมจ ำนงตำมวิธีที่ระบไุว้ในข้อ 1.4.6 ระหว่ำงเวลำ 9.00 
น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 (ห้ำ) วันท ำกำรก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ 
(“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ยกเว้นกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิครัง้
สดุท้ำยให้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำมวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.6 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 
15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 15 (สิบห้ำ) วันก่อนวันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย  ( 
“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย”) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณี
กำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย ซึ่งจะมีกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย โดยตลำดหลกัทรัพย์ จะขึน้
เคร่ืองหมำย SP เพื่อห้ำมกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิลว่งหน้ำ 2 (สอง) วนัท ำกำรก่อนปิด
สมุดทะเบียน ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิวนัแรกไม่ใช่วนัท ำ
กำร ให้เลือ่นวนัปิดสมดุทะเบียนวนัแรกดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ 

บริษัทฯ จะแจ้งข่ำวเตือน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (หำกมี) เก่ียวกับวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำย อตัรำกำรใช้สทิธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรของบริษัทฯ เพื่อกำรจองซือ้และใช้สทิธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตัง้ใหเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในกำรรับแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) (“ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ”) และสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ ให้ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบอย่ำงน้อย 5 วนัท ำกำร ก่อนระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้ส ำหรับวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย บริษัทฯ จะแจ้งข่ำวต่อตลำด
หลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียน พร้อมทัง้ส่งรำยละเอียด
ดงักลำ่วให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีรำยช่ือปรำกฏตำมสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 
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1.4.4 นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

93 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศพัท์: 0-2229-9000 

โทรสำร: 0-2009-9991 

Website: www.set.or.th/tsd 

นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมดุทะเบียน  ซึง่ในสมดุทะเบียน
จะต้องประกอบด้วยช่ือและนำมสกุล สญัชำติ และที่อยู่ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดง สิทธิฯ และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตำมที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะก ำหนด ในกรณีข้อมลูไม่ตรงกัน 
บริษัทฯ จะถือวำ่สมดุทะเบียนเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลำดในรำยละเอียดใน
กำรลงบนัทกึในสมดุทะเบียน และนำยทะเบียนจะเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลำดดงักลำ่ว 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในกำรเปลีย่นแปลงนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิโดยจะท ำกำรแจ้งให้
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกวำ่ 30 (สำมสบิ) วนั โดยผ่ำนสือ่อิเล็กทรอนิกส์
ของตลำดหลกัทรัพย์ และแจ้งให้ส ำนกังำน กลต. ทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วนั
เช่นกนั รวมทัง้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดัสง่กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

1.4.5 ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิและสถำนท่ีติดตอ่ในกำรใช้สทิธิ 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ “บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด” ท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ใน
กำรรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิและรับช ำระเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิโดยกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถติดต่อ
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิตำมรำยละเอียด ดงันี ้

บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั 

โทรศพัท์:  0-2633-6441-5 

โทรสำร:   0-2633-6450 

Website:  www.tiscosec.com  

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ และ/หรือ สถำนที่ที่
ติดต่อในกำรใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบ

http://www.tiscosec.com/
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ผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ 

1.4.6 ขัน้ตอนกำรใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ที่ตวัแทน
รับ แ จ้ งค ว ำม จ ำ น ง ใน ก ำ รใ ช้ สิ ท ธิ  ห รือ ด ำ ว น์ โห ล ด จ ำก เว็ บ ไซ ด์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ 
(www.masterad.com) โดยสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนได้ที่
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิตำมที่
ระบใุนข้อ 1.4.3 ข้ำงต้น 

ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ที่ต้องกำรใช้สทิธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่
ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด  

(ก) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของตนอยูใ่นบญัชี “บริษัท 
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่วจะด ำเนินกำรแจ้งกบั
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพือ่ขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิจำกบญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ ฝำก ” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะ
ด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  

(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ โดยใบส ำคัญแสดง
สิทธิอยู่กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิ ต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นตอ่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์
เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิจำก “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” โดยศนูย์รับฝำก
หลักทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐำน
ประกอบกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส ำคัญแสดงสิทธิ  และในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ 
(Scripless)) ที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั จะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สทิธิ โดยต้องด ำเนินกำรและสง่เอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในวนัก ำหนดกำรใช้
สทิธิในครัง้นัน้ ๆ ดงันี ้

ก) ยื่นใบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัที่ได้กรอกข้อควำมถกูต้องชดัเจน และ
ครบถ้วนทกุรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิและสง่ให้แก่ตวัแทนรับ

http://www.masterad.com/
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แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

ข) น ำสง่ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีระบใุนใบแจ้ง
ควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สทิธิ (แล้วแตก่รณี)  

ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สทิธิที่ระบใุนใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทนุให้แก่บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ (แล้วแต่กรณี) โดย
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจะต้อง(1) ช ำระเป็น
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหำนครภำยใน 1  
วันท ำกำร และขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย “บัญชีจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนบริษัท 
มำสเตอร์ แอด จ ำกัด (มหำชน)” โดยให้แนบหลกัฐำนกำรโอนเงินที่ธนำคำรออกให้ 
พร้อมระบช่ืุอ-นำมสกลุ และเบอร์โทรศพัท์ที่สำมำรถติดต่อไว้ด้วย หรือ (2) ช ำระเป็น
เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค  ดร๊ำฟท์ ที่สำมำรถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ภำยใน 1 (หนึ่ง) วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่แจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดย
เช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟ ต้องลงวนัที่ก่อนก ำหนดกำรใช้สิทธิ 3 (สำม) วนั
ท ำกำร และขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย  “บัญชีจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่ มทุนบริษัท 
มำสเตอร์ แอด จ ำกัด (มหำชน)” หรือ “Share Subscription Account of Master 
Ad Public Company Limited” เลขที่บญัชี 049-415170-6 ประเภทบญัชีออมทรัพย์ 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) สำขำถนนวิทย ุโดยให้ระบุช่ือ-นำมสกุล และ
เบอร์โทรศพัท์ที่สำมำรถติดตอ่ได้ไว้ด้ำนหลงัด้วย หรือ (3) ช ำระโดยวิธีกำรอื่นตำมแต่
ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะเป็นผู้ก ำหนดและแจ้ง
ให้ทรำบตอ่ไป  

 ทัง้นี ้กำรใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัดงักลำ่วจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทฯ หรือตวัแทนรับ
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินดงักลำ่วได้แล้วเท่ำนัน้ หำกบริษัทฯ  หรือ
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตผุลใด ๆ ที่มิได้เกิด
จำกควำมผิดของบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ บริษัทฯ จะถือ
วำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้
นัน้ โดยบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ จะจดัสง่ใบส ำคญัแสดง
สิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ที่ เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 (สิบสี่) วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 
แตท่ัง้นี ้ไมถื่อเป็นกำรตดัสิทธิที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัในครัง้
ตอ่ไป เว้นแตเ่ป็นกำรใช้สิทธิในครัง้สดุท้ำย บริษัทฯ จะถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ 
สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิซึ่งบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิจะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสยีหำยอื่นใด ไมว่ำ่กรณีใด ๆ  
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ง) ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด  
(ถ้ำมี) ตำมบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎำกรหรือข้อบังคบัหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใช้
บงัคบัในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิ 

1)  บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย  : ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 
ห รือส ำ เนำบัตรพนักงำน รัฐวิสำหกิจที่ ยังไม่
หมดอำย ุ(ในกรณีมีกำรเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ท ำให้
ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แนบ
เอกสำรที่ อ อก โด ยหน่ ว ย งำน รำชก ำร เช่ น  
ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นต้น) พร้อมลงลำยมือ
ช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

2)  บคุคลธรรมดำตำ่งด้ำว  : ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง 
พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

3)  นิติบคุคลสญัชำติไทย  :3.1)  ส ำเนำหนังสือ รับรองบริษัท   ที่ กระทรวง
พำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่มีช่ือ
ปรำกฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนัน้ และ
เอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง
ลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 2) พร้อมลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำถกูต้อง 

  3.2) ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำถกูต้องในเอกสำรตำมข้อ 3.1) 

4)  นิติบคุคลตำ่งด้ำว  : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคล และ/
หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดย Notary 
public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ พร้อมลง
ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องโดยรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจ  และเอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม  1) หรือ  2) พร้อมลง
ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

5)  คสัโตเดียน (Custodian)  :  ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคล และ/
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หรือ หนังสือ รับรองนิติบุคคล รับรองโดย 
Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ 
พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องโดย
รรมกำรผู้มีอ ำนำจ และเอกสำรหลกัฐำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 
2) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ทัง้นี ้หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่สง่มอบหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำวข้ำงต้น 
บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ขอสงวนสิท ธิที่จะถือว่ำผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ สำมำรถใช้ดลุพินิจในกำรพิจำรณำ
ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ตำมควำมเหมำะสม 

1.4.7 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั  จะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ 
โดยอตัรำกำรใช้สิทธิเท่ำกับใบส ำคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสำมญัหนึ่งหุ้น  เว้นแต่กรณีมี
กำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.5 

1.4.8 จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกให้เมื่อมีกำรใช้สทิธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สทิธิ ซึง่ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ช ำระตำมที่กลำ่วข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิในขณะที่มีกำรใช้
สทิธินัน้ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็ม ไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดง
สทิธิคณูด้วยอตัรำกำรใช้สทิธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรืออตัรำกำรใช้สทิธิแล้วท ำ
ให้มีเศษเหลอือยูจ่ำกกำรค ำนวณดงักลำ่ว บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 
จะไม่น ำเศษดงักลำ่วมำคิดค ำนวณและจะช ำระคืนเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิดงักลำ่วโดยไม่มี
ดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 
ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ 

อยำ่งไรก็ดี ไมว่ำ่กรณีใด ๆ หำกได้มีกำรสง่มอบเช็คคืนเงินท่ีเหลอืจำกกำรใช้สทิธิหรือเงินท่ีได้รับ
ไว้โดยไม่มีกำรใช้สิทธิหรือไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่
ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือ
คำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป 

 

1.4.9 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัไมต่ ่ำกวำ่ 100 (หนึ่งร้อย) หุ้นสำมญั 
โดยจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญจะต้องเป็นจ ำนวนเต็ม
เท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิในกำรซือ้หุ้นต ่ำกว่ำ 100 (หนึ่ง
ร้อย) หุ้นสำมัญ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมัญในครัง้เดียวทัง้
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จ ำนวน ยกเว้นในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยนี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะสำมำรถใช้สทิธิในกำรซือ้
หุ้นสำมญัโดยไม่มีกำรก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมญัขัน้ต ่ำ โดยอตัรำกำรใช้สิทธิเท่ำกับใบส ำคัญ
แสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสำมญัเพิ่มทนุหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำม
เง่ือนไขกำรปรับสทิธิ 

1.4.10 หำกบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ ได้รับเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิตำมข้อ 1.4.6 จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจ ำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับช ำระไม่ครบ
ตำมจ ำนวนที่ระบไุว้ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้
วำ่ข้อควำมที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั
นัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่ครบถ้วนถกูต้องตำมบทบญัญัติ
แห่งประมวลรัษฎำกร ข้อบงัคบั หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องท ำกำร
แก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หำกผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ท ำกำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทฯ จะถือว่ำผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัในครัง้นัน้ ๆ  และบริษัทฯ และ/
หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะจัดส่งเงินที่ได้รับโดยไม่มีดอกเบีย้  และ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน  14 (สิบสี่) วันนับจำกวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทน
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้
สทิธิซือ้หุ้นสำมญัใหม่ได้ ในวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้ต่อ ๆ ไป เว้นแตก่ำรใช้สิทธิครัง้นัน้จะเป็น
กำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ 
บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรือคำ่เสยีหำยอื่นใด ไมว่ำ่กรณีใด ๆ  

1.4.11 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือตวัแทน
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี  ้ตำมที่
บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิจะเห็นสมควร 
ก) ถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ หรือ 
ข)  ถือวำ่จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเทำ่กบัจ ำนวนเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้สทิธิตำม

รำคำกำรใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 
ค)  ให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้

ครบถ้วนภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ หำกบริษัทฯ  
หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ไม่ได้รับเงินครบตำมจ ำนวนในกำรใช้
สิทธิภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
จะถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

หมำยเหต:ุ ในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตำมข้อ ข) ข้ำงต้น 

กำรกระท ำใด ๆ ของบริษัทฯ หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ ให้ถือวำ่เป็นท่ีสดุ  
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ในกรณีตำมข้อ ก) และ ค) หำกมีกรณีต้องส่งเงินคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ 
และ/หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิจะสง่เงินท่ีเหลอืจำกกำรใช้สทิธิหรือเงินที่ได้รับ
ไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

1.4.12 ในกรณีที่บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ ไมส่ำมำรถคืนเงินสว่นที่ไมไ่ด้ใช้
สทิธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำ 14 (สิบสี่) วนันบัแตว่นัครบก ำหนดกำร
ใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
ค ำนวณจำกเงินสว่นที่ไมไ่ด้ใช้สทิธินบัแต่วนัที่พ้นก ำหนด 14 (สบิสี)่ วนัดงักลำ่วจนถึงวนัที่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับคืน 

อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัทฯ หรือ ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิได้ท ำกำรสง่เช็ค ดร๊ำฟท์ 
ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคญั
สิทธิฯ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดย
ถกูต้องแล้ว ให้ถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป 

1.4.13 เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั ได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั กลำ่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิแบบแสดงควำม
จ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั พร้อมทัง้หลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิตำมข้อ 1.4.6 จ) และช ำระ
เงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถ
เพิกถอนกำรใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับควำมยินยอมเป็นหนงัสอืจำกบริษัทฯ หรือ ตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

1.4.14 เมื่อพ้นก ำหนดวนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยแล้ว แตผู่้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิยงัมิได้ปฏิบตัิตำม
เง่ือนไขของกำรใช้สิทธิที่บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิก ำหนดไว้อย่ำง
ครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สทิธิ และผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิจะใช้สทิธิใด ๆ ไมไ่ด้อีก 

1.4.15 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนที่
ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิจะส่งใบส ำคญัแสดง
สทิธิใบใหมโ่ดยมีจ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ดงักลำ่ว 
หำกใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหุ้น โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 (สิบสี่) 
วนันบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สทิธินัน้ ๆ และจะท ำกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิใบเก่ำ 

1.4.16 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำม
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมส่ ำหรับกำรใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ภำยใน 14 (สบิสี่) วนั นบัตัง้แตว่นัที่
บริษัทฯ ได้รับช ำระค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่มีกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้  และบริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้
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นำยทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้ำเป็นผู้
ถือหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้
สทิธิในครัง้นัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 
(สำมสบิ) วนันบัแตว่นัก ำหนดกำรใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

หุ้นสำมญัใหมท่ี่ออกเนื่องจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิจะมสีทิธิและสถำนะเทำ่เทียม
กบัหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำร นบัตัง้แต่วนัที่มีกำรจดแจ้งช่ือ
ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือผู้ รับสทิธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทนุ
ช ำระแล้วเนื่องจำกกำรออกหุ้นสำมญัใหม่ จำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิกบักระทรวง
พำณิชย์แล้ว 

1.4.17 ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิไม่เพียงพอ  บริษัทฯ จะด ำเนินกำรชดใช้
คำ่เสียหำยที่เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สทิธิได้ตำมข้อ 1.8 อย่ำงไรก็
ตำม บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ 
ถึงแม้ว่ำจะมีหุ้นสำมญัเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นบคุคลต่ำงด้ำวหรือนิติ
บคุคลต่ำงประเทศที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เพรำะถูกจ ำกัดสิทธิตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นที่ระบุใน
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

1.5 เงื่อนไขกำรปรับสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ทัง้นี  ้เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม  บริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัตลอดอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสทิธิเมื่อเกิดเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1.5.1 เมื่อบริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมำจำกกำร
รวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ โดยกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ
จะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ 
ซึง่กำรปรับสิทธินีท้ ำเพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับหุ้นจ ำนวนเทำ่เดิม เสมือนว่ำไม่มีกำร
เปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ  

(1)  รำคำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Price 1  =  Price 0 x (Par 1) 
          Par 0 

(2)  อตัรำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

Ratio 1  =  Ratio 0 x (Par 0) 
           Par 1 
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โดยที่  Price 1  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Price 0  คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1  คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0  คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Par 1  คือ  มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 

Par 0  คือ  มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

1.5.2  เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/
หรือบคุคลในวงจ ำกดั โดย “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 
(เก้ำสิบ) ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” ซึง่กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำร
ใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญั ไม่ได้รับสิทธิใน
กำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่
เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ที่ออกใหมใ่ห้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทัง้หมดที่บริษัทฯ จะ
ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั หกัด้วยคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออก
นัน้ (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมท่ัง้หมดในครัง้นัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย 
ภำยใต้เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หุ้นดังกล่ำวด้วยกัน ให้น ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณ
รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่  แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใน
เง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของ 
"รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ " มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 

"รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ " ได้ก ำหนดไว้เท่ำกับมูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้น
สำมัญของบริษัทฯ ทัง้หมดหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดใน
ตลำดหลกัทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 15 (สิบห้ำ) วันท ำกำรติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำร
ค ำนวณ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้น
สำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอ
ขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่
ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ” เนื่องจำกหุ้นสำมญัไม่มี
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กำรซือ้ขำยในช่วงเวลำดงักลำ่ว บริษัทฯ จะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมของหุ้นสำมญัของ
บริษัทฯ เพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

“รำคำยุติธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้
ควำมเห็นชอบ 

(1)  รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

(2)  อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

โดยท่่ี   
 

Price 1 คือ   รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  

Price 0 คือ   รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

MP คือ   รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ  

A คือ   จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูค่ำแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่กรณี
เสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของ
กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่บคุคลใน
วงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

B คือ   จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ /
หรือเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่บคุคล
ในวงจ ำกดั 

BX คือ   จ ำนวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออก
หลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) ทัง้จำกกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือเสนอขำยประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่บคุคลใน
วงจ ำกดั 

 



20 

 

1.5.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชน 
ทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกัดโดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมญัได้ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) 
เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั โดยที่ “รำคำสุทธิต่อหุ้นของ
หุ้นสำมัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดงักลำ่วต ่ำกว่ำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของ “รำคำ
ตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้
หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็น
หุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR 
หรือ XW) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรก
ของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ท่ีมีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้
หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้กบัประชำชนทัว่ไป  และ/หรือ กรณีที่เป็น
กำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินที่
บริษัทฯ จะได้รับจำกกำรขำยหลกัทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือ
ให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) 
รวมกบัเงินที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ 
หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พื่อรองรับกำรใช้สทิธินัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่พร้อมกนัมำกกว่ำ 1 (หนึ่ง) รำคำกำรเสนอ
ขำย ภำยใต้เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หุ้ นดังกล่ำวด้วยกัน ให้น ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำ
ค ำนวณรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่
ภำยในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) 
ของ "รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ " มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้  

"รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ " มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในข้อ 
1.5.2 ข้ำงต้น 

“วันที่ ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้
หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สทิธิแปลงสภำพเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้น
สำมัญ ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ดังกล่ำวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) 
และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้ น
สำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป 
และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

(1)  รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

(2)  อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

  โดยที่   

  Price 1    คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

MP คือ   รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ  

A คือ   จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูค่ำแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มี
สทิธิที่จะแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สทิธิในกำร
ซือ้หุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อน
วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลง
สภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้น
สำมญั กรณีเสนอขำยตอ่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีเสนอขำย
ให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

B คือ   จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลกัทรัพย์
ใด ๆ ท่ีมีสทิธิที่จะแปลงสภำพหรือเปลีย่นเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้
สิทธิในกำรจองซือ้หุ้ นสำมัญตำมที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
บคุคลในวงจ ำกดั 

BX คือ   จ ำนวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออก
หลกัทรัพย์ใด ๆ ท่ีให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั
ได้ หรือให้สทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชนทัว่ไป และ /หรือ เสนอ
ขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด รวมกบัเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิ
แปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้
หุ้นสำมญั 
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1.5.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนั
แรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมม่ีสทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

(1)  รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

(2)  อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

  โดยที่   

  Price 1    คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

A คือ   จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูค่ำแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพื่อสทิธิในกำรรับหุ้นปันผล 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสำมญัปันผล 

1.5.5 เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของก ำไรสุทธิตำมงบ
กำรเงินรวมของบริษัทฯ (ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลังจำกหักขำดทุนสะสม ส ำรองตำม
กฎหมำย ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยและภำษีเงินได้จำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำ
บญัชีใด ๆ ในระหว่ำงอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำ
กำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่
ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

ทัง้นี ้อตัรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กับผู้ ถือหุ้น ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริง
จำกผลกำรด ำเนินงำนในแตล่ะรอบระยะบญัชี หำรด้วยก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท
ฯ (ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลงัจำกหักขำดทุนสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย ส่วนของผู้ ถือ
หุ้นสว่นน้อยและภำษีเงินได้ ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงิน
ปันผลที่จ่ำยออกจริงดงักลำ่วให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบญัชีดงักลำ่ว
ด้วย ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ในปี 2561 จำกผลกำรด ำเนินงำน
ของรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวำคม 2561 จะไม่น ำมำพิจำรณำเป็นเหตปุรับสิทธิตำม
ข้อ1.5.5 นี ้



23 

 

วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที่
ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD)  

(1)  รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

(2)  อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

  โดยที่   

  Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  

Price 0 คือ   รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

MP คือ   รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ  

D คือ   เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ   เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยในอตัรำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของก ำไรสทุธิ
ตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ (ที่ ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) 
หลังจำกหักขำดทุนสะสมและส ำรองตำมกฎหมำย  หำรด้วย
จ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

1.5.6  ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใด ๆ อนัท ำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ประโยชน์อนัพึงได้ โดยที่เหตกุำรณ์ใด ๆ นัน้ไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดงักล่ำว
ข้ำงต้น ให้บริษัทฯ พิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำร
ใช้สิทธิ (หรือปรับจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนอตัรำกำรใช้สิทธิ) ใหม่อย่ำงเป็นธรรม 
โดยไม่ท ำให้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยไปกวำ่เดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้
เป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้งให้ส ำนักงำน กลต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียนของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวด้วยภำยในระยะเวลำ 15 (สิบห้ำ) วัน
นบัตัง้แตว่นัท่ีมีเหตใุห้ต้องด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว 

1.5.7 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็น
อิสระต่อกัน และจะค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมล ำดับเหตุกำรณ์ก่อนหลัง ในกรณีที่มี
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ จะเกิดขึน้พร้อมกันให้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรียงล ำดบัดงันี ้คือ ข้อ1.5.1 
ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 ตำมล ำดบั โดยในแตล่ะล ำดบัครัง้ที่มีกำร
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ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 
(สำม) ต ำแหนง่ 

1.5.8 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใช้สทิธิตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 
จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สงูขึน้  และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิลดลง 
เว้นแตก่รณีกำรรวมหุ้น ส ำหรับกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้สทิธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำร
ใช้สิทธิใหม่หลงักำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกบัจ ำนวนหุ้นสำมญั (จ ำนวนหุ้น
สำมญัค ำนวณได้จำก อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนใบส ำคัญ
แสดงสทิธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ เมื่อค ำนวณได้จ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษ
ของหุ้นนัน้ทิง้) ในกรณีจ ำนวนเงินท่ีค ำนวณได้จำกกำรใช้สทิธิมีเศษของบำทให้ตดัเศษของบำท
ทิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ที่
ค ำนวณตำมสูตรมีรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้ นสำมัญ (Par Value) ของบริษัทฯ นัน้ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับรำคำกำรใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญั
เท่ำนัน้ เว้นแต่บริษัทฯ จะมีผลประกอบกำรขำดทุนสะสม ส ำหรับอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ให้ใช้
อตัรำกำรใช้สทิธิที่ค ำนวณได้ตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม  

1.5.9 กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สทิธิตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 บริษัทฯ 
จะด ำเนินกำรแจ้งรำยละเอียดเก่ียวกับกำรปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีกำรปรับสิทธิ 
รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ อตัรำกำรใช้สิทธิใหม่ วนัที่กำรปรับสิทธิมีผล
บังคับ และจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิต่อตลำด
หลกัทรัพย์ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีกำรปรับสิทธิมีผลบงัคบัผำ่นทำงสือ่อิเล็กทรอนิกส์ของ
ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์  ใ น วั น ใน วั น เดี ย ว กั น กั บ ที่ บ ริ ษั ท ฯ  แ จ้ ง ส ำ นั ก ง ำ น  ก ล ต .  
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ และนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่
แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วนันบัแตว่นัที่ได้รับ
กำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำ
ข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทฯ และส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทน
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบ
ส ำเนำข้อก ำหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักลำ่ว 

1.6 กำรแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.6.1 กำรปรับสทิธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 1.5 ในสว่นซึง่ไม่ท ำให้สทิธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิด้อยลง 
หรือเพื่อให้เป็นไปตำมบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้อง กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั หรือค ำสัง่ที่มีผล
บงัคบัทัว่ไป หรือประกำศ หรือข้อบงัคบัของส ำนกังำน กลต. ที่เก่ียวข้อง ให้บริษัทฯ กระท ำได้
โดยไมต้่องได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ภำยหลงัจำกที่ได้แจ้งให้
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ส ำนกังำน กลต. รับทรำบแล้ว  

1.6.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมข้อ 1.6.1 จะต้องได้รับควำมยินยอมจำก
บริษัทฯ และที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิในข้อ 1.6.2 นี ้ยกเว้นกำรปรับสิทธิ
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับควำมยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนักงำน กลต. ตลำดหลกัทรัพย์ และนำยทะเบียนของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ และจะจัดสง่ข้อก ำหนดสิทธิที่มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติมดงักลำ่วภำยใน 15 (สบิห้ำ) วนั นบัแต่วนัท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิ
ตำมข้อ 1.6.1 หรือ 1.6.2 แล้วแตก่รณี 

1.6.3 กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำในกรณีใด จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดตำม
ประกำศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทัง้ที่จะเพิ่มเติมภำยหลงัที่
บริษัทฯ ได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำน กลต. ให้ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิเว้นแตจ่ะด้
รับกำรผอ่นผนั 

1.7 กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

กำรเรียก และ/หรือ กำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิให้เป็นไปตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี  ้

1.7.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่ำในเวลำใด ๆ แต่บริษัทฯ ต้องเรียก
ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็วภำยใน 30 
(สำมสบิ) วนันบัแตเ่กิดเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ ในสำระส ำคัญไม่ว่ำโดย 
บริษัทฯ หรือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 1.6 หรือ 

(ข) หำกมีเหตกุำรณ์ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ำอำจกระทบต่อสว่นได้เสียของผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิอย่ำงเป็นนัยส ำคัญ หรือควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม
ข้อก ำหนดสทิธิ 

 

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมภำยใน 30 (สำมสิบ) วันนับจำกวนัที่บริษัทฯ 
ทรำบว่ำเกิดเหตกุำรณ์ตำม (ก) หรือ (ข) ข้ำงต้น ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิรวมกนัไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 25 (ยี่สบิห้ำ) ของจ ำนวนหนว่ยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่
ยงัไม่ได้ใช้สิทธิอำจร้องขอให้ด ำเนินกำรจดัประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ โดยระบเุหตผุล
ในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักลำ่ว และบริษัทฯ จะต้องจดัประชุมผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนันบัจำกวนัที่ได้รับกำรร้องขอจำกผู้ ถือ
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ใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวนัน้ หำกบริษัทฯ ไม่จัดกำรประชุมภำยในก ำหนดดงักล่ำว ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้เอง 

ในกรณีที่มีกำรจัดประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิบริษัทฯ จะด ำเนินกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
ก ำหนดสิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำร
ประชมุดงักลำ่วเป็นระยะเวลำไมเ่กิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ทัง้นี ้ตลำดหลกัทรัพย์จะท ำกำรขึน้เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) 2 (สอง) วนัท ำกำรก่อน
วนัปิดสมดุทะเบียน หรือภำยในระยะเวลำตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 

1.7.2 ในกำรเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเนื่องจำกบริษัทฯ หรือ 
ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  (ที่ยังมิ ได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน ) ร้องขอ หรือ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จัดท ำหนงัสือนดัประชุม ระบุ สถำนที่ 
วนั เวลำ ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเร่ืองที่จะพิจำรณำในที่ประชุม และจดัส่งให้ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิ (ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน) แต่ละรำย ตำมรำยช่ือ และที่อยู่ที่
ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียน และแจ้งผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ไม่น้อย
กวำ่ 14 (สบิสี)่ วนัก่อนกำรประชมุในแตล่ะครัง้ 

1.7.3 ในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สิทธิไป
แล้วบำงสว่น) ซึ่งมีสิทธิเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะต้องจัดท ำหนงัสือ
มอบฉนัทะตำมแบบที่บริษัทฯ ก ำหนด และให้ยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะตอ่ประธำนท่ีประชมุหรือผู้ที่
ประธำนท่ีประชมุมอบหมำยก่อนเร่ิมกำรประชมุ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบำงสว่นของบริษัทฯ ซึง่ปรำกฏรำยช่ือใน
สมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่มีสว่นได้เสียซึง่จะไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจำรณำอนัใดซึ่งที่
ประชมุจะพิจำรณำลงมติ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีสว่นได้เสียตำมข้อนี ้หมำยถึง ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ที่มีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในเร่ืองที่ที่ประชมุจะพิจำรณำลงมติ 

1.7.4 ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิมีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนว่ยของใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ถืออยูโ่ดยใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยมีหนึง่เสยีง  

1.7.5 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จัดขึน้โดยบริษัทฯ ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ หรือ
บคุคลที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัทฯ ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรไม่เข้ำร่วม ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เข้ำร่วมกำรประชุมเลือกบุคคลใด
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บุคคลหนึ่งที่มำเข้ำร่วมประชุมท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุม โดยที่ทัง้สองกรณี ประธำนที่
ประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้ำด 

1.7.6 องค์ประชมุในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะมำประชุมรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ำ 25 (ยี่สิบห้ำ) รำย หรือไม่ต ่ำกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้หมด 
และต้องมีใบส ำคญัแสดงสิทธินบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยทัง้หมด
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สทิธิไปแล้วบำงสว่น จึงจะครบองค์ประชุมผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้  

1.7.7 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมครัง้ใด เมื่อลว่งเลยเวลำนดัไปแล้ว 60 นำที แต่มีผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิเข้ำร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุมในครัง้นัน้ไม่ครบองค์
ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอันระงับไป หำกกำรเรียกประชุมเป็นกำรเรียกโดยมติ
คณะกรรมกำรบริษัท ให้นดัประชมุใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกวำ่ 7 (เจ็ด) วนั แต่ไม่เกิน 14 
(สิบสี่) วันนับจำกวันก ำหนดประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้ บริษัทฯ 
ด ำเนินกำรจดัสง่หนงัสอืเชิญประชุมไปยงัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำยและตลำดหลกัทรัพย์
ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรท่ีระบไุว้ข้ำงต้น ในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวำ่จะต้องครบองค์
ประชมุ  

อยำ่งไรก็ตำม หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ในกรณีที่ไมค่รบเป็นองค์ประชุมในวนัก ำหนดประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้แรก ให้ถือ
วำ่กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป โดยจะไมม่ีกำรเรียกประชมุใหมอ่ีก 

1.7.8 มติที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1.7.9 มติใด ๆ ของที่ประชุมผู้ ถือส ำคัญแสดงสิทธิให้ถือว่ำมีผลผูกพันผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
ทกุรำยไมว่ำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้ำร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตำม 

1.7.10 ภำยหลงัจำกกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิบริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ โดยเร็ว 

 

1.7.11 บริษัท จะด ำเนินกำรจัดท ำบันทึกรำยงำนกำรประชุม  และเก็บรักษำบันทึกดังกล่ำวไว้ที่
ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทฯ รำยงำนประชุมที่ได้ลงลำยมือช่ือโดยประธำนที่ประชุมให้ถือเป็น
หลกัฐำนอนัสมบูรณ์ของกิจกำรทัง้หลำยที่ได้ประชุมกันนัน้ และให้ถือว่ำกำรประชุมและมติ
ทัง้หลำยได้กระท ำโดยถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวให้แก่ตลำด
หลกัทรัพย์และส ำนกังำน กลต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 (สิบสี่) วนั นบัจำกวนัประชุมผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
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1.7.12 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ และที่
ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทฯ มีสทิธิที่จะเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อแสดงควำม
คิดเห็นหรือให้ค ำอธิบำยในท่ีประชมุผู้ ถือในส ำคญัแสดงสทิธิฯ ได้ 

1.7.13 บริษัทฯ จะเป็นผู้ช ำระคำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกบักำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทัง้หมด 

1.7.14 บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิตำมมติที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธินบัตัง้แตว่นัที่
ที่ประชุมลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้
ส ำนักงำน กลต. และตลำดหลักทรัพย์ทรำบภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันนับแต่วันที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติมนัน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบผำ่นทำงสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของ
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ แจ้งส ำนกังำน กลต. ตลำดหลกัทรัพย์ฯ และนำย
ทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

1.7.15 กรณีที่ไม่สำมำรถจดัประชุมได้ทนัภำยในอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่ำกำรด ำเนินกำร
ประชมุสิน้สดุลงและไมไ่ด้มีกำรจดัประชมุในครัง้นัน้ขึน้ 

1.8 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 
บริษัทฯ จะชดใช้คำ่เสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมรำยละเอียดดงันี ้
1.8.1 บริษัทฯ จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้เฉพำะผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มำแจ้งควำมจ ำนงที่จะใช้สิทธิ

ในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทฯ ไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้อย่ำงครบถ้วน โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว สำมำรถค ำนวณได้ตำมที่ก ำหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้นกรณีทีบ่ริษัท
ฯ ไมส่ำมำรถออกหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้เนื่องจำกข้อจ ำกดัเร่ืองสดัสว่นกำร
ถื อ หุ้ น ข อ งคน ที่ มิ ไ ด้ มี สัญ ช ำติ ไท ย ต ำม ที่ ระบุ ไ ว้ ใน ข้ อ  2 ข้ ำ งล่ ำ งนี ้ ใน ก รณี นี ้
บริษัทฯ ไมม่ีหน้ำที่ต้องชดใช้คำ่เสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

1.8.2 บริษัทฯ จะชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 1.8.1 ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 30 วนันบัจำกวนั
ก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิก ำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ใน
อัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณนับแต่วันที่พ้นก ำหนด 30 (สำมสิบ) วันจนถึงวันที่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับคืนเงินคำ่เสยีหำย 
อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ หำกบริษัทฯ ได้ท ำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือ
ค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคัญสิทธิฯ ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบใุนหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับเงินคำ่เสยีหำยคืนแล้วโดยชอบและไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/
หรือคำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป 

1.8.3 กำรค ำนวณค่ำเสียหำยที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมข้อ 1.8.1 มีสตูร
กำรค ำนวณดงันี ้
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คำ่เสยีหำยตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 (หนึง่) หนว่ย เทำ่กบั   B x [MP – EP] 
โดยที่  B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ ตำม

อตัรำกำรใช้สทิธิที่เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 (หนึง่) หนว่ย 
 MP  คือ  รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ซึ่งค ำนวณโดยน ำ

มูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ทัง้หมดหำรด้วยจ ำนวน
หุ้นสำมญัของบริษัทฯ ที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
ในระหว่ำงระยะเวลำ 5 วันท ำกำร (วันที่เปิดท ำกำรซือ้ขำยของ
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ) ติดต่อกนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ 
ๆ ซึง่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้แจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ 

 EP  คือ  รำคำกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใช้สทิธิที่มี
กำรปรับรำคำตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ (หำกมี) 

1.8.4 กำรชดใช้คำ่เสยีหำยตำมข้อนีใ้ห้ถือเป็นสิน้สดุ  
1.8.5 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสัญชำติต่ำงด้ำว (ทัง้บุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ไม่

สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ เนื่องจำกข้อจ ำกดัในเร่ืองอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของ
คนต่ำงด้ำว ซึ่งข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก ำหนดไว้ว่ำ “หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจ ำกัด เว้น
แต่กำรโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้มีคนต่ำงด้ำวถือหุ้น เกินกว่ำร้อยละ 49 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว” 
ในกรณีเช่นนี ้บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย หรือด ำเนินกำรอื่นใดให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว และผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
คำ่เสยีหำย หรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใด ๆ ทัง้สิน้ 

1.9 สถำนะของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่อยู่ระหว่ำงวันที่ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ แสดงควำมจ ำนงใช้
สิทธิ และวันจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว 
สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ  และ
วันก่อนวันที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว  อันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะมีสถำนภำพและสทิธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้แสดงควำมจ ำนงใช้
สิทธิ และสถำนภำพจะสิน้สุดลงในวันที่กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว  อัน
เนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิข้ำงต้นแล้ว ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ 
และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยงัไม่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพำณิชย์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้ท ำกำรใช้สิทธิแล้วอำจได้รับ
กำรปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิโดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหำกรำคำที่ได้ปรับใหม่นัน้มีผล
บงัคบัใช้ โดยหุ้นสำมญัสว่นท่ีเพิ่มใหม่อำจได้รับช้ำกว่ำหุ้นสำมญัที่ได้รับก่อนหน้ำนีแ้ล้ว  แตไ่มเ่กิน 45 (สี่
สบิห้ำ) วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรปรับสทิธิ 

1.10 สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้น
สำมญัที่ออกใหมท่ี่มีกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ภำยใน 14 (สบิสี)่ วนันบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับช ำระคำ่หุ้น
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ตำมจ ำนวนท่ีมีกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ และบริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่
ได้ใช้สิทธินัน้เป็นผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ค ำนวณได้
จำกกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ 
หุ้นสำมญัใหม่ที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกบัหุ้น
สำมญัของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทกุประกำรนบัตัง้แต่วนัที่มีกำรจดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิหรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วเนื่องจำกกำรออก
หุ้นสำมญัใหมจ่ำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพำณิชย์แล้ว 

1.11 มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้นที่อนุมัติกำรออกหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึง่ได้ประชุมเมื่อวนัที่ 18 กรกฎำคม 2561 มีมติอนมุติจดัสรรหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 1,375,564,146 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท หรือ
เท่ำกับร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้ นสำมัญที่จ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

1.12 รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
จ ำนวนหุ้นรองรับกำรใช้สทิธิ ไมเ่กิน 1,375,564,146 หุ้น 
มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท 
รำคำกำรใช้สทิธิ หุ้นละ 2.10 บำท 
มลูคำ่รวมของหุ้น (หำกมีกำรใช้สทิธิ
ครบทัง้จ ำนวน) 

2,888,684,706.60 บำท 
 

1.13 กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นรองรับคงเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

หำกมีหุ้ นสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัท หรือ
คณะกรรมกำรบริหำร จะเสนอผำ่นท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำจดัสรรหุ้นสำมญัที่เหลอืจำกกำรใช้สทิธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อไป หรือเพื่อด ำเนินกำรอื่นใดตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรที่ระบุไว้ใน 
พ.ร.บ. บริษัทมหำชน ประกำศของตลำดหลกัทรัพย์ และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 

1.14 ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรยื่นค ำขออนุญำตให้ตลำดหลักทรัพย์พิจำรณำรับใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 30 (สำมสิบ) วนันับจำกวนัที่บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำร
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิเสร็จสิน้ลง 

1.15 ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรขออนญุำตน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิเข้ำซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 30 (สำมสิบ) วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพื่อให้หุ้นสำมญั
ดงักลำ่วสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสำมญัเดิมของบริษัทฯ  
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2 ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

2.1 ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ไม่มีข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่กำรโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนเพื่อพกั
กำรโอนสทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ทัง้นี ้บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนเพื่อพกักำรโอนหรือกำรใช้สทิธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นระยะเวลำ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวันก ำหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย และตลำด
หลกัทรัพย์จะท ำกำรขึน้เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) 2 (สอง) วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน  

ในกรณีที่วนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยตรงกับวนัหยุดท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ บริษัทจะปิดสมุด
ทะเบียน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัท ำกำรสดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์ก่อนหน้ำวนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำย 

2.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชำติไทย 

บริษัทฯ มีข้อจ ำกดัเร่ืองสดัส่วนกำรถือหุ้นของคนที่มิได้มีสญัชำติไทยตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ว่ำด้วย
เร่ืองอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิได้มีสญัชำติไทย โดยบริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญที่มิได้มีสญัชำติไทย หำกกำรออกหุ้นดังกล่ำวจะมีผลท ำให้
สดัสว่นกำรถือหุ้นของบคุคลหรือนิติบคุคลที่มิได้มีสญัชำติไทยในบริษัทฯ มีจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 49 (สี่
สบิเก้ำ) ของจ ำนวนหุ้นที่ได้จ ำหน่ำยแล้วของบริษัทฯ ตำมที่ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในปัจจุบนั หรือ
ตำมสดัสว่นที่อำจมีกำรแก้ไขข้อบงัคบัในอนำคต ทัง้นี ้บริษัทฯ จะออกหุ้นสำมญัให้เพียงเท่ำที่ไม่ขดัต่อ
ข้อจ ำกดัดงักลำ่ว ในกรณีดงักลำ่ว ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถเลือกให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรอย่ำงใด
อยำ่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1 ให้บริษัทฯ คืนใบส ำคญัแสดงสทิธิและเงินที่เหลือตำมรำคำกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในสว่นที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิได้มีสญัชำติ
ไทยดงักลำ่ว โดยคืนเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ภำยใน 14 
(สบิสี)่ วนัท ำกำรนบัแตว่นัใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ 

2.2.2 ให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั และเงินตำมจ ำนวนกำรใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสำมญัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิได้มีสญัชำติไทยได้ยื่นควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิในสว่น
ที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิเอำไว้ตำมล ำดบัก่อนหลงั เพื่อด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
สว่นที่ยงัไม่ได้มีกำรใช้สิทธิ เมื่อกำรออกหุ้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่มิได้มีสญัชำติไทยดงักลำ่วสำมำรถท ำได้โดยไมข่ดัตอ่ข้อจ ำกดัดงักลำ่ว 

ทัง้นี  ้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มิได้มีสัญชำติไทยดังกล่ำวจะต้องแสดงควำมจ ำนงที่จะให้
บริษัทฯ ด ำเนินกำรตำมข้อ 2.2.2 ข้ำงต้น โดยระบใุนใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั 
ณ วนัแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

บริษัทฯ จะอนุญำตให้มีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้รับกำรใช้สิทธิ
บำงสว่นหรือทัง้หมดในวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิวนัแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยที่ไมข่ดัตอ่ข้อจ ำกดั
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ดงักลำ่ว อย่ำงไรก็ดี หำกมีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่รอกำรใช้สทิธิ ณ วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ
วนัแรกที่สำมำรถกระท ำได้ดงักลำ่ว มำกกวำ่จ ำนวนหุ้นสำมญัที่บริษัทฯ สำมำรถออกได้โดยไม่
ขดัตอ่ข้อจ ำกดัดงักลำ่ว บริษัทฯ จะด ำเนินกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัแทนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ที่มิได้มีสญัชำติไทยดงักลำ่วตำมล ำดบักำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 2.2.2 นี ้หำก ณ 
วนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วไม่สำมำรถใช้สิทธิได้เนื่องจำก
ข้อจ ำกัดเร่ืองสดัส่วนกำรถือหุ้นของคนที่มิได้มีสญัชำติไทยดังกล่ำว ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดง
สทิธิดงักลำ่วหมดอำยลุง โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิได้มีสญัชำติไทยดงักลำ่วจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีหน้ำที่ต้องชดใช้ค่ำเสียหำยใด ๆ ที่
เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

2.2.3 ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิได้มีสญัชำติไทยจะไม่ได้รับกำรชดเชยไม่ว่ำใน
รูปแบบใดจำกบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ โดยมีสำเหตมุำ
จำกข้อจ ำกดัเร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นของคนที่มิได้มีสญัชำติไทย 

3 วิธีกำรส่งมอบที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทฯ ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถเลือกให้ 
บริษัทฯ ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นในนำมของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ศนูย์รับฝำก
หลกัทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ ตำมช่ือที่อยู่ที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนภำยใน 15 (สิบห้ำ) วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้
สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิใน
ตลำดหลกัทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอำจจะได้รับภำยหลงัจำกที่หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ
ได้รับอนญุำตให้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์แล้ว 

3.2 หำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ โดยกำรฝำกหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์อยู่ กรณีนี  ้ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัที่เกิด
จำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝำกหุ้นสำมัญอยู่ภำยใน 7 
(เจ็ด) วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้  ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
สำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนญุำตให้หุ้น
สำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีนี ้ช่ือของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องตรงกับช่ือเจ้ำของบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์ที่ผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝำกหุ้ นสำมัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทฯ  
ขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมข้อ 3.1 แทน 
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3.3 หำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้ น  แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ โดยกำรฝำกหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์  สมำชิก
เลขที่ 600 กรณีนี  ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุ้ นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิดงักลำ่ว
ไว้ในบญัชีของบริษัท ผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิภำยใน 7 (เจ็ด) วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้  เมื่อผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ได้รับหุ้นจำกกำรใช้สทิธิต้องกำรขำยหุ้น จะต้องถอนหุ้นออกจำกบญัชี 600 ดงักลำ่ว โดยต้อง
ติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป  ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศูนย์รับฝำก
หลักท รัพ ย์  และ /ห รือ  บ ริษั ทหลักท รัพ ย์นั น้  ๆ  ก ำหนด  ในกรณี นี  ้ผู้ ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ 
จะสำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนุญำตให้
หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ และได้ด ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำก
บญัชี 600 ดงักลำ่วแล้ว 

4 ผลบังคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ข้อก ำหนดสทิธิฉบบันีจ้ะมีผลใช้บงัคบันบัแตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 
โดยข้อก ำหนดสทิธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใด ๆ ในข้อก ำหนดสทิธินีข้ดัหรือ
แย้งกบักฎหมำยหรือประกำศใด ๆ ที่มีผลใช้บงัคบัตำมกฎหมำย ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักลำ่ว
บงัคบัแทนข้อควำมของข้อก ำหนดสทิธินี ้ทัง้นี ้เฉพำะในสว่นท่ีขดัหรือแย้งกนันัน้ 
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