
 

U City Public Company Limited (Registration No. 0107537000459) 

21 TST Tower Soi Choei Phuang, Viphavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 

T: +66.2273.8838 F: +66.2273.8858 www.ucity.co.th 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สำมัญของบริษัท ยู ซิตี ้จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 1 (U-W1)  

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิครัง้ที่ 1) 

ตามท่ีบริษัท ย ูซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
รุ่นท่ี 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ U-W1”) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 
2557 โดยได้จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นนัน้ ในการนี ้(1) เพ่ือปรับ
ให้เง่ือนไขการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ U-W1 สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท
ฯ บนตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (2) เพ่ือให้ใบส าคญัแสดงสิทธิ U-W1 เป็นไปตามหนงัสือเวียน เลขท่ี 
บจ.(ว) 1/2561 เร่ืองการปรับปรุงวนัท่ีผู้ ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิใด ๆ ให้สอดคล้องกบัการปรับลดระยะเวลาช าระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์ T+2 และวันขึน้ SP กรณี warrant และ DW ใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ในการนี ้ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2561 เมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2561 จึงได้มีมติอนุมตัิแก้ไขข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าท่ีของผู้ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ยู ซิตี ้จ ากัด 
(มหาชน) รุ่นท่ี 1 (U-W1)  (“ข้อก ำหนดสิทธิฯ”) อย่างไรก็ตาม การแก้ไขข้อก าหนดสิทธิฯ ดงักลา่วจะไมท่ าให้สิทธิ
ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไปกวา่เดิม โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. แก้ไขเง่ือนไขการปรับสิทธิในกรณีท่ีบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราโดยการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

จำกเดมิ  

4.2 เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 

การด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในกรณีต่าง ๆ ดงักล่าวข้างต้น เป็นไปตามสตูร
และวิธีการค านวณดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น
หรือแบ่งแยกหุ้นสามญัท่ีได้ออกแล้วของบริษัท  ซึง่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้
สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที นบัตัง้แตว่นัท่ีมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของ
บริษัทกบักระทรวงพาณิชย์ 

แก้ไขเป็น  

4.2 เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 

การด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในกรณีต่าง ๆ ดงักล่าวข้างต้น เป็นไปตามสตูร
และวิธีการค านวณดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น
หรือแบ่งแยกหุ้นสามญัท่ีได้ออกแล้วของบริษัท ซึง่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้
สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ 

2. แก้ไขวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  

จำกเดมิ  

3.2  ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ  จะต้องแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามสถานท่ีและวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 3.4 และข้อ 3.5 
ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิใน
แตล่ะครัง้ (“ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) เว้นแตก่ารแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้าย ก าหนดให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิในช่วง
ระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย (“ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิครัง้สุดท้ำย”) 

บริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนและรวมวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ในกรณีวนัเร่ิมปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิไมใ่ช่
วนัท าการให้เลื่อนวนัเร่ิมปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท าการก่อนหน้า และตลาดหลกัทรัพย์จะท าการขึน้
เคร่ืองหมายห้ามการซือ้ขายชัว่คราว (SP) ลว่งหน้า 3 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ทัง้นีใ้บส าคัญแสดงสิทธิ จะพักการซือ้ขายจนถึงวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย  

แก้ไขเป็น 

3.2 ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ   จะต้องแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ  ตามสถานท่ีและวิธีการที่ระบไุว้ในข้อ 3.4 และข้อ 3.5 
ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิใน
แต่ละครัง้ (“ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) เว้นแต่การแสดงความจ านงในการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้สุดท้าย ก าหนดให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิ
ในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย (“ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย”) 
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
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ของบริษัท ย ูซิตี ้จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 1 (U-W1) 
 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท ยู ซิตี  ้ จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 1 ออกโดยบริษัท ยู ซิตี  ้ จ ำกัด 
(มหำชน) (“บริษัท”) ตำมมติที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 16 กนัยำยน 2557 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
จะได้รับสทิธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสทิธิ โดยผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องผกูพนั
ตำมข้อก ำหนดสิทธิฉบับนีทุ้กประกำร และให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับทรำบและเข้ำใจข้อก ำหนดต่ำงๆ ใน
ข้อก ำหนดสิทธิเป็นอยำ่งดีแล้ว รวมทัง้ได้ให้ควำมเห็นชอบกบักำรแตง่ตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และข้อก ำหนด
ต่ำงๆ ในสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิด้วย   ทัง้นี ้ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำ
ส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิและส ำเนำสญัญำแตง่ตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผู้ออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ และส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำ
ข้อก ำหนดสทิธิได้ในวนัและเวลำท ำกำรของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

1. ค ำจ ำกดัควำม 

 ค ำและข้อควำมตำ่ง ๆ ที่ใช้อยูใ่นข้อก ำหนดสทิธิฉบบันีใ้ห้มีควำมหมำยดงัต่อไปนี ้
“ข้อก ำหนดสทิธิ” หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดง

สิทธิและผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของ
บริษัท ยู ซิตี  ้จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่  1  ตำมมติที่ประชุม
วิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 16 กันยำยน 2557 
(รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

“ใบส ำคญัแสดงสทิธิ” หมำยถึง ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท ยู ซิตี  ้ 
จ ำกดั (มหำชน) รุ่นที่ 1 (U-W1) ซึ่งมีรำยละเอียดตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อก ำหนดสทิธิ 

“ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ” หมำยถึง ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท  
ยู ซิตี ้ จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 1 ที่ออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

“บริษัท”  หรือ “ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ” หมำยถึง บริษัท ย ูซิตี ้ จ ำกดั (มหำชน) 
“ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ” หมำยถึง ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้หุ้ นสำมัญของบริษัท 

ย ูซิตี ้จ ำกดั (มหำชน) รุ่นท่ี 1 (U-W1) ในใบส ำคญัแสดงสทิธิ
แตล่ะหนว่ย และให้รวมถึงผู้ ถือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

“สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ” 
หรือ “สมดุทะเบียน” 

หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียน ซึ่งบันทึก
รำยละเอียดเก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิ ท่ีเก็บรักษำโดยนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
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“สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ” หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัด
เฉพำะสิทธิในกำรจองซือ้หุ้ นรองรับ  สิทธิในกำรเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิ สิทธิในกำรได้รับค่ำเสียหำยในกรณีหุ้นรองรับไม่
เพียงพอ 

“หุ้นรองรับ” หมำยถึง หุ้นสำมญัออกใหมข่องบริษัท ย ูซิตี ้ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน
ไมเ่กิน 180,637,710,882  หุ้น  ที่จดัไว้เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  รวมทัง้หุ้ นสำมัญที่จะออกใหม่
เพิ่มเติมในกรณีกำรปรับสทิธิภำยใต้ข้อก ำหนดสทิธิ 

“วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ” หมำยถึง 7 พฤศจิกำยน 2557 
“วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ” ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 3.1  ของข้อก ำหนดสทิธิ 
“วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย” ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบไุว้ในข้อ 3.1  ของข้อก ำหนดสทิธิ 
“นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ” หรือ  
“นำยทะเบียน” 

หมำยถึง นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่ได้แก่บริษัท ศนูย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ให้เป็นนำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

“ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์” หมำยถึง บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
“ส ำนกังำน ก .ล. ต.” หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด

หลกัทรัพย์ 
“ตลำดหลกัทรัพย์” หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
“วนัท ำกำร” 
 

หมำยถึง วั น ที่ ธ น ำ ค ำ ร พ ำ ณิ ช ย์ เ ปิ ด ท ำ ก ำ ร ต ำ ม ป ก ติ ใ น
กรุงเทพมหำนคร ซึง่ไมใ่ช่วนัเสำร์ หรือวนัอำทิตย์  หรือวนัอื่น
ใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย  ประกำศให้เป็นวนัหยุดของ
ธนำคำรพำณิชย์ 

 
2. รำยละเอียดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย 

บริษัทจะออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท จ ำนวนไม่เกิน 180,637,710,882 หน่วย 
โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึง่มีสทิธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทใน วนัท่ี 25 กนัยำยน 5227 และให้
รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ .ศ . 2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัที่ 26 กนัยำยน 5227 ที่ได้จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุและได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่ว ใน
อตัรำ 1 หุ้นสำมญัใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมลูค่ำ โดยมีลกัษณะส ำคญัของหลกัทรัพย์ที่เสนอ
ขำย ดงัตอ่ไปนี ้
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2.1     ลักษณะส ำคัญของหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย 

ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย   : ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ย ูซิตี ้ จ ำกดั 
(มหำชน) รุ่นท่ี 1 (U-W1) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือได้ 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขำย : ไมเ่กิน 180,637,710,882 หนว่ย (หนึง่แสนแปดหมื่นหกร้อย

สำมสิบเจ็ดล้ำนเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบสอง
หนว่ย) 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จดัสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้
สทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

: ไม่เกิน 180,637,710,882 หุ้ น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้ นละ 1.00 
บำท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของบริษัท ภำยหลงัจำกกำรเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้น
เดิมตำมสัดส่วนซึ่งผู้ ถือหุ้ นเดิมได้ใช้สิทธิทัง้หมด จ ำนวน
ประมำณ 361,275,421,764 หุ้น 

วิธีกำรเสนอขำย : จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทซึ่งมีสิทธิจองซือ้หุ้ น
สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทใน วนัที่ 25 กนัยำยน 5227 และให้
รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ .ศ . 2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 26 กันยำยน 5227 ที่ได้จองซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทุนและได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว ใน
อตัรำ 1 หุ้นสำมญัใหมต่อ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย  

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0 บำท (ศนูย์บำท) 
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 7 พฤศจิกำยน 2557   
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ  :  5 ปี นบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
อตัรำกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1  หน่วย สำมำรถซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ

ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไข
กำรปรับสทิธิในข้อ 4.2) 

รำคำกำรใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั : หุ้นละ 0.06 บำท )ศนุย์จดุศนูย์หก สตำงค์  (โดยมีมลูคำ่ที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 1.00 บำท )หนึ่งบำท )  (เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำ
กำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิในข้อ 4.2 ( 

ระยะเวลำกำรใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญของ
บริษัทได้ภำยหลงัจำกพ้นก ำหนดเวลำ 2 ปี นบัแต่วนัที่ออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยไม่จ ำกดัจ ำนวน จนกว่ำจะครบอำยุ
ของใบส ำคญัแสดงสทิธิ และสำมำรถใช้สทิธิได้ทกุ ๆ 3 เดือน 
ในวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือน มีนำคม มิถุนำยน กันยำยน 
และธนัวำคมของแตล่ะปี ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
โดยก ำหนดวนัที่สำมำรถใช้สิทธิครัง้แรก (“วนัก ำหนดกำรใช้
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สิทธิครัง้แรก”) คือ วนัที่ 30 ธันวำคม 2559 และวนัสดุท้ำย
ของกำรใช้สิทธิ (“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย”) คือ 
วนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2562 ตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในข้อ 
3.1 ของข้อก ำหนดสทิธิ 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขำยในครัง้นี ้
ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 

ตลำดรองของหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิ : บริษัทจะน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิท ธิที่ ออกและเสนอขำยครั ง้นี  ้ เ ข้ำจดทะเบียนเ ป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 

นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิ : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
   

3. กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 

3.1  วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทได้ภำยหลงัจำกพ้นก ำหนดเวลำ 2 ปีนบัแตว่นัที่
ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยไมจ่ ำกดัจ ำนวนจนกวำ่จะครบอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ และก ำหนดให้สำมำรถ
ใช้สิทธิได้ทุกๆ 3 เดือน ในวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคมของแต่ละปี 
ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรก คือ วันที่ 30 ธันวำคม 2559 และวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย คือ วนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 ในกรณีที่วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิไม่ตรงกบัวนัท ำ
กำร ให้เลือ่นวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิมำเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สทิธินัน้ๆ 

3.2  ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์จะใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท  จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ
ซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท ตำมสถำนที่และวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 3.4 และข้อ 3.5 ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง     
15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ”) เว้นแต่กำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิครัง้สุดท้ำย 
ก ำหนดให้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในช่วงระยะเวลำ 15 วันก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย 
(“ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย”) 

บริษัทจะไมม่ีกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เว้นแตเ่ป็นกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย บริษัทจะปิด
สมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 51 วนัก่อนและรวมวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย ในกรณีวนัเร่ิม
ปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิไมใ่ช่วนัท ำกำรให้เลือ่นวนัเร่ิมปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท ำกำรก่อน
หน้ำ และตลำดหลกัทรัพย์จะท ำกำรขึน้เคร่ืองหมำยห้ำมกำรซือ้ขำยชัว่ครำว (SP) ลว่งหน้ำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนั
ปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้นีใ้บส ำคญัแสดงสิทธิ จะพกักำรซือ้ขำยจนถึงวนัก ำหนดกำร
ใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย  
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ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งข่ำวเก่ียวกบัระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ อตัรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ พร้อม
ทัง้สถำนที่ใช้สิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลกัทรัพย์ (ELCID) เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิแตล่ะครัง้ และส ำหรับกำรใช้
สิทธิครัง้สดุท้ำย นอกเหนือไปจำกกำรแจ้งขำ่วผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ข้อมลูเอกสำรตลำดหลกัทรัพย์ซึง่จะแจ้งไม่
น้อยกวำ่ 14 วนั ก่อนระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยแล้ว บริษัทจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบยีน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิสง่จดหมำยลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมรำยช่ือที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน  5 วันท ำกำรนับจำกวนัปิดสมุด
ทะเบียน 

3.3  นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั )“ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ”(  
62 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร 0-5552-5022 
โทรสำร 0-5359-1259 
Website: www.tsd.co.th 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ มีหน้ำที่ตำมสญัญำแตง่ตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะต้องจดัท ำและ
เก็บรักษำสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไว้จนกวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมดจะมีกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นรองรับ
ของบริษัทหรือจนกวำ่ครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ (แล้วแตก่รณี) 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งในสมดุทะเบียน               
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วยช่ือและนำมสกุลเต็ม สญัชำติ และที่อยูข่องผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
และรำยละเอียดอื่นๆ ตำมที่ศูนย์ฝำกหลกัทรัพย์จะก ำหนด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่ำข้อมูลในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหน้ำที่จะต้องออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และจะต้องลงช่ือศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ และบริษัทจะออกใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมแบบที่นำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิก ำหนดให้แก่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง หรือแจ้งข้อผิดพลำดในรำยละเอียดของกำรลง
บนัทึกในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ข้อผิดพลำดดงักลำ่วให้ถกูต้อง 

บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยจะแจ้งกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วให้แก่
ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ (ELCID) โดยเร็วและแจ้งให้
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั   

 

http://www.tsd.co.th/
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3.4  สถำนที่ตดิต่อในกำรใช้สทิธิ 

ฝ่ำยกฎหมำย 
บริษัท ย ูซิตี ้จ ำกดั )มหำชน(   
เลขที่          88 ซอยกลำง )ซอยสขุมุวิท 49 ( 
                  ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ  
                  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์: 2-5522- 0022  
โทรสำร :  2 -5522- 2222  
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสถำนท่ีติดต่อในกำรใช้สิทธิ โดยจะแจ้งกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์ (ELCID) โดยเร็วและก่อน 15 วนัท ำกำร
ก่อนถึงระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้ถดัไป รวมทัง้จะแจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั  

3.5  วิธีกำรใช้สิทธิและขัน้ตอนกำรใช้สทิธิ 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์ใช้สทิธิ จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สทิธิตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 3.2 ข้ำงต้น โดยมวีิธีปฏิบตัิดงันี ้

3.5.1   ขัน้ตอนกำรใช้สทิธิส ำหรับใบส ำคญัแสดงสทิธิที่อยูใ่นระบบใบหุ้น (Script) และระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) 
จะมีควำมแตกตำ่งตำมหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีของใบส ำคญัแสดงสทิธิทีอ่ยูใ่นระบบใบหุ้น (Script) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใช้
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ เป็นหลกัฐำนในกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัได้ที่บริษัท โดย
จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิตำมระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิตำมที่ระบขุ้ำงต้น 

(ข) ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีควำม
ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั ต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิหรือเพื่อออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัท
หลักทรัพย์ที่ท ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตนและบริษัทหลักทรัพย์
ดงักลำ่ว จะด ำเนินกำรแจ้งกบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือเพื่อออก
ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิส ำหรับน ำไปใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิของบริษัทตอ่ไป 

3.5.2    ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั
ได้ ตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ โดยด ำเนินกำรและส่งเอกสำรดงัต่อไปนีใ้ห้แก่บริษัท 
ตำมสถำนท่ีติดตอ่ในกำรใช้สทิธิที่ระบไุว้ในข้อ 3.4  

(ก) แบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั (“แบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ”) ทีก่รอก
ข้อควำมถกูต้องชดัเจน และครบถ้วนทกุรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้            
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถขอรับแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิได้ ณ สถำนท่ีติดตอ่ใน
กำรใช้สทิธิ ในชว่งระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 
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(ข) ใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิลงลำยมือช่ือผู้ โอนด้ำนหลงั หรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสทิธิตำมแบบที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด ตำมจ ำนวนท่ีระบใุนแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ และหนงัสอืมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นมำรับใบส ำคญัแสดงสทิธิฉบบัใหมส่ ำหรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ (ถ้ำม)ี 

(ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนที่ระบใุนใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นจะต้องช ำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดรำฟต์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือ
ค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำร ที่สำมำรถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหำนครภำยใน 1 วนัท ำกำรนบัจำกวนั
ก ำหนดกำรใช้สทิธิแตล่ะครัง้  โดยขีดคร่อมสัง่จำ่ยเฉพำะ “บริษัท ย ูซิตี ้จ ำกดั )มหำชน( ” หรือโอนเงิน
เข้ำบญัชีเงินฝำก ช่ือบญัชี “บริษัท ย ูซิตี ้จ ำกดั )มหำชน( ” เลขที่บญัชี                  253-3-01943-1 
ประเภทบญัชีเงินฝำกกระแสรำยวนั ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน)                           สำขำชำญ
อิสสระ ทำวเวอร์ 2  พร้อมน ำสง่ส ำเนำใบน ำฝำก   

ทัง้นี ้กำรใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัดงักลำ่วจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินดงักล่ำวได้แล้ว
เท่ำนัน้ หำกเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจำกบริษัท  ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิแสดงเจตนำยกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นกำรยกเลิกกำรขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ ทัง้นี ้บริษัท
จะน ำสง่ใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ 
โดยจะไม่มีกำรค ำนวณดอกเบีย้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถยื่นควำม
จ ำนงขอใช้สิทธิใหม่ได้ในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นกำรยกเลิกกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำย ให้ถือวำ่หมดสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วอีกตอ่ไป   

(ง) หลกัฐำนประกอบกำรจองซือ้หุ้นสำมญัรองรับกำรใช้สทิธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

 บคุคลสญัชำติไทย          : ส ำเนำบตัรประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

 บคุคลตำ่งด้ำว : ส ำเนำหนงัสอืเดินทำง พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

 นิติบคุคลใน
ประเทศ        

: ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ไม่เกิน 6 
เดือนก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ  พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และ
เอกสำรหลกัฐำนของผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม (ก) หรือ (ข) พร้อม
รับรองส ำเนำถกูต้อง  

 นิติบคุคล
ตำ่งประเทศ      

: ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั 
และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และเอกสำรหลกัฐำนของผู้ มีอ ำนำจลง
ลำยมือช่ือตำม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง   
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3.6  เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิ 

3.6.1   จ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั จะต้องเป็น
จ ำนวนเตม็เทำ่นัน้ โดยอตัรำกำรใช้สทิธิเทำ่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่
หนว่ยตอ่หุ้นสำมญัหนึง่หุ้น เว้นแตก่ำรปรับสทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.6.2   ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่ำงด้ำวจะสำมำรถใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมัญใหม่ทัง้หมดหรือ
บำงสว่นได้ ก็ต่อเมื่อในวนันัน้ถ้ำใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัแล้วไม่ท ำให้อตัรำกำรถือหุ้นของบคุคลต่ำงด้ำวขดั
ต่อข้อบงัคบัข้อ  9  ของบริษัท ซึ่งเก่ียวกับสิทธิกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว ดงันัน้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธกำรออกหุ้นสำมัญใหม่ให้แก่บุคคลต่ำงด้ำวที่ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ หำกกำรใช้สิทธิ
ดงักลำ่วขดัตอ่ข้อบงัคบัข้อ 9 ของบริษัท โดยบริษัทไมจ่ ำเป็นต้องจ่ำยคำ่เสยีหำย หรือคำ่ชดเชยใด ๆ ตอ่ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นบคุคลตำ่งด้ำวในกรณีดงักลำ่ว 

            บริษัทจะสง่เงินที่ได้รับไว้และใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิในสว่นที่ไมส่ำมำรถใช้
สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่ำงด้ำวดังกล่ำวทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ ที่ครบถ้วนสมบรูณ์ตำมที่ก ำหนดในกำร
ใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

ทัง้นี ้บริษัทจะพิจำรณำกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นบคุคลตำ่ง
ด้ำวตำมล ำดบักำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

หำกในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นบคุคลตำ่งด้ำวไม่สำมำรถใช้สทิธิ
เนื่องจำกข้อบงัคบัข้อ  2 ของบริษัท ซึ่งเก่ียวกับสิทธิกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดง
สิทธิดงักล่ำวหมดอำยุลง โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่ำงด้ำวดงักล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยหรือค่ำชดเชยใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ด ำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำชดเชยที่
เกิดขึน้จำกกำรดงักลำ่วทัง้สิน้ 

3.6.3 จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ  ซึ่งผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ช ำระตำมที่กลำ่วข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สทิธิ
ในขณะที่มีกำรใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญั
แสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ คณูด้วยอตัรำกำรใช้สทิธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ และ/
หรืออตัรำกำรใช้สทิธิแล้วท ำให้มีเศษหุ้นเหลอือยูจ่ำกกำรค ำนวณดงักลำ่ว บริษัทจะไมน่ ำเศษหุ้นดงักลำ่ว
มำค ำนวณ และจะช ำระเงินท่ีเหลอืจำกกำรใช้สิทธิดงักลำ่วคืนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบั
จำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ โดยไมม่ีกำรคิดดอกเบีย้ไมว่ำ่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้
สิทธิตำมที่ระบุในเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 
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3.6.4 หำกบริษัทได้รับหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่ครบตำมจ ำนวนที่ระบไุว้
ในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ หรือบริษัทตรวจสอบได้วำ่ ข้อควำมที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือ
ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง                 
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะต้องท ำกำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำ
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่
ท ำกำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้
นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ภำยใน 14 วนันบัจำกวนั
ก ำหนดกำรใช้สทิธิ โดยไมม่ีกำรค ำนวณดอกเบีย้ไม่วำ่ในกรณีใด ๆ 

3.6.5 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ช ำระจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิไม่
ครบถ้วน บริษัทมีสทิธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึง่ตอ่ไปนี ้

(ก) ถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ หรือ 
(ข) ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนที่จะได้รับตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ  ซึ่ง

บริษัทได้รับช ำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 
(ค) ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์

จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน ภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ หำกบริษัทไมไ่ด้รับ
เงินครบตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

หมำยเหต:ุ ในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย บริษัทจะด ำเนินกำรตำมข้อ (ข) ข้ำงต้น 

ในกรณีตำมข้อ (ก) และ (ค) บริษัทจะสง่เงินท่ีได้รับไว้และใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดงักล่ำว คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิโดยไม่มี
ดอกเบีย้  

ในกรณีข้อ )ข ) บริษัทจะสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิสว่นที่เหลือใน
กรณีที่บริษัทถือว่ำมีกำรใช้สิทธิเพียงบำงส่วน คืนให้กับผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบใุนแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ
ภำยใน 10 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ำมี) โดยไม่มี
ดอกเบีย้ อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีกำรใช้สิทธิ
ดงักลำ่ว ยงัมีผลใช้สทิธิตอ่ไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 

3.6.6 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่อำกรแสตมป์หรือภำษี
อื่นใด (ถ้ำมี) ตำมบทบญัญัติแหง่ประมวลรัษฎำกรหรือข้อบงัคบั หรือกฎหมำยต่ำงๆ  ที่ใช้บงัคบัในกำรใช้
สทิธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
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3.6.7 เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั ได้ปฏิบตัิ
ตำมเง่ือนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั กลำ่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้น
สำมัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์  ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่
สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สทิธิได้  

3.6.8 เมื่อพ้นก ำหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยแล้ว แต่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิยงั
มิได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของกำรใช้สิทธิที่ก ำหนดไว้อยำ่งครบถ้วน ให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีก 

3.6.9 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ สง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นจ ำนวน
มำกกว่ำจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะสง่ใบส ำคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจ ำนวนของใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว หำกใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหุ้น 
โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบใุนแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิภำยใน 15 วนัท ำกำรนบั
จำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธินัน้ๆ และจะท ำกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิใบเก่ำ 

3.6.10 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชย์ ตำมจ ำนวนหุ้น
สำมญัที่ออกใหม่ส ำหรับกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภำยใน 14 วนันบัตัง้แต่วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ และบริษัทจะด ำเนินกำรจดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้ำเป็นผู้ ถือหุ้นสำมญั
ของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ รวมทัง้
บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นขอน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิดงักลำ่วเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

3.6.11 กำรออกและสง่มอบหุ้นสำมญัออกใหม่ ช่ือที่จะระบใุนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่จะใช้ช่ือเดียวกบัช่ือที่ปรำกฎ
อยู่ในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ โดยบริษัทจะจดัสง่ใบหุ้นไปยงัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่
อยู่ที่ได้ระบไุว้ ในแบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 15 วนัท ำ
กำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจตกลงกบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ลว่งหน้ำให้บริษัทเก็บใบหุ้นสำมญันัน้ไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือตวัแทนมำรับไปด้วย
ตนเองก็ได้ โดยจะต้องด ำเนินกำรตำมที่ทำงบริษัทก ำหนด  

นอกจำกนี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอำจใช้บริกำรของบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพื่อฝำกหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ก็ได้ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิต้องระบุช่ือและบญัชีของ
บริษัทสมำชิกของบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยถกูต้องในแบบแสดงควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิ และบริษัทจะสง่มอบหุ้นสำมญัหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิผ่ำนบญัชีฝำกหลกัทรัพย์ภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิแตล่ะครัง้  

3.6.12 ในกรณีที่บริษัทไมส่ำมำรถคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ภำยในระยะเวลำ 14 
วนันบัแตว่นัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.50 
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ตอ่ปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินสว่นท่ีไม่ได้ใช้สทิธินบัแตว่นัท่ีพ้นก ำหนด 14 วนัดงักลำ่ว จนถึงวนัท่ีผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธิ 

อยำ่งไรก็ตำม หำกบริษัทด ำเนินกำรสง่เช็ค ดรำฟต์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินของธนำคำรซึ่ง
ขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบใุนแบบแสดง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิได้รับเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สิทธิคืน
แล้วโดยชอบ และไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 

3.6.13 ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัไมต่ ่ำกวำ่ 100 
หุ้นสำมัญ โดยจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมญัจะต้องเป็นจ ำนวนเต็ม
เทำ่นัน้ เว้นแต ่

(ก) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิในกำรซือ้หุ้นต ่ำกว่ำ 100 
หุ้นสำมญั จะต้องใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัในครัง้เดียวทัง้จ ำนวน 

(ข) กรณีที่เป็นกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถ
ที่จะใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสำมญัในจ ำนวนเทำ่ใดก็ได้ 

3.6.14 กำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ จะไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงซึง่ท ำให้รำคำ
กำรใช้สิทธิใหมส่งูขึน้ และ/หรืออตัรำกำรใช้สทิธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้น และจะใช้รำคำกำรใช้สทิธิ
ใหม่หลงักำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คณูกบัจ ำนวนหุ้นสำมญั (จ ำนวนหุ้นสำมญัค ำนวณได้
จำกอตัรำกำรใช้สทิธิใหม ่คณูกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ เมื่อค ำนวณได้
จ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้)  

3.6.15 ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้คำ่เสียหำยที่
เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไมส่ำมำรถใช้สทิธิได้ อยำ่งไรก็ตำม
บริษัทจะไมช่ดใช้คำ่เสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไมส่ำมำรถใช้
สทิธิได้ ถึงแม้วำ่จะมีหุ้นสำมญัเพียงพอก็ตำม กลำ่วคือ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นบคุคลตำ่ง
ด้ำวไมส่ำมำรถใช้สทิธิได้ เพรำะถกูจ ำกดัสทิธิตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบับริษัท  

3.6.16 ในช่วงระยะเวลำตัง้แตว่นัท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ แสดงควำมจ ำนงใช้
สทิธิโดยถกูต้องสมบรูณ์แล้ว จนถึงก่อนวนัท่ีนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทจดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่ว เป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนรำยช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท  และ
กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วอนัเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธินัน้ บริษัทจะถือว่ำผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่ว มีสิทธิและสภำพเช่นเดียวกบัผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ แต่ทัง้นี ้นับแต่วนัที่นำย
ทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้แสดง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิโดยถกูต้องสมบรูณ์แล้วในสมดุทะเบียนรำยช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท  และกระทรวง
พำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วอนัเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธินัน้ บริษัทจะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิมีฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยสมบรูณ์ 
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4. มำตรกำรคุ้มครองผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

4.1 สิทธิของบริษัทในกำรเรียกให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลำที่ก ำหนดตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่บริษัทออกครัง้นี ้ไม่มีข้อก ำหนดให้บริษัทสำมำรถเรียกให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิ
ก่อนระยะเวลำที่ก ำหนดตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

4.2 เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 

กำรปรับสทิธิมีวตัถปุระสงค์เพื่อปรับผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทัง้นีร้ำคำกำรใช้สทิธิจะ
ถกูปรับในกรณีที่มีเหตกุำรณ์ตำ่ง ๆ ตำมที่ก ำหนด และอตัรำกำรใช้สทิธิจะถกูปรับให้สอดคล้องกบักำรปรับรำคำ
กำรใช้สทิธิ ทัง้นี ้โดยมีหลกักำรพืน้ฐำนท่ีจะรักษำมลูค่ำแหง่สทิธิตลอดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยคำ่ลง 

มลูคำ่แหง่สทิธิ  หมำยถึง  ผลลพัธ์ของผลคณูระหวำ่งรำคำกำรใช้สทิธิ กบั อตัรำกำรใช้สทิธิ 

ทัง้นี ้เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไมใ่ห้ด้อยไปกวำ่เดิม บริษัทจะด ำเนินกำรปรับ
รำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ เมื่อเกิดเหตกุำรณ์ใด
เหตกุำรณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) เมื่อบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหรือกำร
แบง่แยกหุ้นสำมญัที่ได้ออกแล้วของบริษัท 

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือบคุคลใดๆ โดยรำคำเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้น
สำมญัที่ออกใหมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ“รำคำตลำดของหุ้นสำมญับริษัท” 

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใดๆ โดยที่หลกัทรัพย์นัน้ให้
สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั เช่น หุ้นกู้ แปลงสภำพ ใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั โดยรำคำเฉลี่ยตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสิทธิดงักลำ่วต ่ำกวำ่ร้อยละ 
90 ของ  “รำคำตลำดของหุ้นสำมญับริษัท” 

(ง) เมื่อบริษัทจ่ำยปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
(จ) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 70  ของก ำไรสุทธิ หลงัหักภำษีเงินได้ของบริษัท 

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ตลอดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้ 
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใด ๆ อนัท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและ

ผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้ โดยที่เหตกุำรณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ด้ก ำหนดอยูใ่นข้อ (ก) ถึง (จ) 

กำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิในกรณีต่ำงๆ ดงักล่ำวข้ำงต้น เป็นไปตำมสตูรและ
วิธีกำรค ำนวณดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือ
แบง่แยกหุ้นสำมญัที่ได้ออกแล้วของบริษัท  ซึง่กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิจะมผีล
บงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัท่ีได้มีกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัทฯ 
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(1) รำคำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 

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

 
 
 (2) อตัรำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

 
        Ratio 1 = Ratio 0 x (Par 0) 

                   Par 1 
 
โดยที ่
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Par 1 คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 
Par 0 คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือบคุคลใดๆ โดยรำคำเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้น
สำมญัที่ออกใหมต่ ำ่กวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญับริษัท” ซึง่กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้
สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในกำรจองซือ้หุ้น
สำมญัที่ออกใหม ่ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่ห้แกบ่คุคลใดๆ  
แล้วแตก่รณี  

“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะได้รับจำกกำร
เสนอขำยหุ้นสำมญั หกัด้วยคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหุ้น หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่
ทัง้หมดในครัง้นัน้ 

ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันในรำคำเสนอขำยที่แตกต่ำงกันภำยใต้เง่ือนไขที่
จะต้องจองซือ้หุ้นดงักลำ่วด้วยกนั ให้น ำรำคำหุ้นดงักลำ่วและจ ำนวนหุ้นที่ออกใหมท่ัง้หมดมำค ำนวณรำคำ
เฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยพร้อมกันดงักล่ำวไม่อยู่ภำยใต้เง่ือนไขที่
จะต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้น ำจ ำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำยที่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้น
สำมญัของบริษัท ” มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 

“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” ก ำหนดไว้เทำ่กบั “รำคำตลำดเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัตอ่หุ้นของหุ้น
สำมญับริษัท” โดยที่ “รำคำตลำดเฉลีย่ถว่งน ำ้หนกัตอ่หุ้นของหุ้นสำมญับริษัท” หมำยถึง มลูคำ่กำรซือ้ขำย
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หุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัท หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์
ในระยะเวลำ 10 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำรซือ้ขำยของตลำดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนัก่อนวนัที่ใช้ในกำร
ค ำนวณ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออก
ใหม ่ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหมส่ ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
ให้แก่บคุคลใดๆ  แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที่ไมส่ำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมญัไมม่ีกำรซือ้ขำยใน
ช่วงเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะด ำเนนิกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

(1) รำคำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 

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

 

(2) อตัรำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 

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

 
โดยที ่
Price 1 คือ  รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ  รำคำกำรใช้สทิธิเดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP       คือ              รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท ตำมควำมหมำยเช่นเดียวกบั

รำยละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้ำงต้น 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียน

ผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ให้แกบ่คุคล
ใดๆ แล้วแตก่รณี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่พื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ และ/หรือ
เสนอขำยให้แก่บคุคลใดๆ แล้วแตก่รณี 
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BX คือ จ ำนวนเงินท่ีบริษัทจะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัคำ่ใช้จำ่ยจำกกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัที่ออกใหม ่(ถ้ำม)ี ทัง้ในกรณีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม และ/หรือเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่บคุคลใดๆ แล้วแตก่รณี 

(ค)   เมื่อบริษัทเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือบคุคลใดๆ โดยที่หลกัทรัพย์นัน้ให้
สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ ใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั โดยรำคำเฉลี่ยตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสิทธิดงักลำ่วต ่ำกวำ่ร้อยละ 
90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญับริษัท” กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ จะมีผล
บงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัไมไ่ด้รับสทิธิในกำรซือ้หลกัทรัพย์ใดๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพเป็น
หุ้นสำมญัหรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XR หรือ XW) 
ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์ออกใหมใ่ด ๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั กรณีที่เป็น
กำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรับรองกำรใช้สิทธิ” ค ำนวณจำกจ ำนวนเงินท่ีบริษัทจะ
ได้รับจำกกำรขำยหลกัทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั รวม
กบัเงินท่ีจะได้รับจำกกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ ถ้ำมีกำรใช้สิทธิทัง้หมด หกัด้วยคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำร
เสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม ่หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พื่อรองรับกบักำรใช้สทิธินัน้ 
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้ำงต้น 
“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออก
ใหมใ่ดๆ ท่ีให้สทิธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์
ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XR หรือ XW) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ดงักลำ่วให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 
(Right Issue) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ดๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้น
สำมญัหรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัแก่แก่บคุคลใดๆ แล้วแตก่รณี 

(1)  รำคำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 
           Price 1   =   Price 0 x  [(A x MP) + BX] 
                                    [MP(A+B)] 
 
 

(2) อตัรำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 
         Ratio 1 = Ratio 0 x [(MP(A+B)] 
                 [(A x MP) + BX] 
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โดยที ่
 Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท ตำมควำมหมำยเช่นเดียวกบั           

รำยละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้ำงต้น 
A  คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้น เพื่อกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพเป็น
หุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญักรณีเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม และ/หรือก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหมท่ี่มีสทิธิ
แปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญักรณีเสนอขำย
ให้แก่บคุคลใดๆ แล้วแตก่รณี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของ หลกัทรัพย์ใดๆ ที่
ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั ที่
จะเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยให้แก่บคุคลใดๆ แล้วแต่
กรณี 

BX คือ จ ำนวนเงินท่ีบริษัทจะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัคำ่ใช้จ่ำย (ถ้ำม)ี จำกกำรออก
หลกัทรัพย์ใดๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สทิธิในกำร
ซือ้หุ้นสำมญั ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำย
ให้แก่บคุคลใดๆ รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจำกกำรใช้สทิธิแปลงสภำพเป็นหุ้น
สำมญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั   

(ง) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท กำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
กำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนั
แรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD)  

(1) รำคำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 

   Price      = Price 0 x A  
  (A+B) 

(2) อตัรำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 

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

โดยที ่   
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Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
  Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
  Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นเพื่อสทิธิในกำรรับหุ้นสำมญัปันผล 
B             คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสำมญัปันผล 

(จ) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำร้อยละ 70 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ของ 
บริษัท ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ตลอดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้ กำร
เปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัไมม่ีสทิธิ
รับเงินปันผล (วนัแรกทีต่ลำดหลกัทรัพย์ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XD)  

ทัง้นี ้อตัรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กับผู้ ถือหุ้น ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำร
ด ำเนินงำนในแตล่ะรอบระยะเวลำบญัชี หำรด้วยก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบ
ระยะเวลำบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจริงดงักลำ่วให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลใน
แตล่ะรอบระยะเวลำบญัชีดงักลำ่วด้วย 

รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท ให้ใช้และมคีวำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในข้อ 4.2 (ข) 
ข้ำงต้น 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถงึ วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำด
หลกัทรัพย์ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

(1) รำคำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 

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

(2) อตัรำกำรใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 

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

โดยที ่
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
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MP  คือ รำคำตลำดของหุ้ นสำมัญของบริษัท มีควำมหมำยเช่นเดียวกับ
รำยละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้ำงต้น 

D คือ  เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยจริงให้ผู้ ถือหุ้น 
 R คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยในอตัรำร้อยละ 70 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษี เงิน

ได้ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้หมดทีม่ีสทิธิได้รับเงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใด ๆ อนัท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุกำรณ์ใดๆ นัน้ ไม่ได้ก ำหนดไว้ในข้อ 4.2 (ก) ถึง 4.2 (จ) ดังกล่ำว
ข้ำงต้น ให้บริษัทพิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรืออตัรำกำรใช้สทิธิ (หรือปรับ
จ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนอตัรำกำรใช้สิทธิ) ใหม่อย่ำงเป็นธรรม และไม่ท ำให้ผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจำกเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นที่สดุ และให้บริษัทแจ้งให้
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทรำบถึง
รำยละเอียดดงักลำ่วด้วยภำยใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีมีเหตใุห้ต้องด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว 

(ช) กำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิตำมข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) เป็นอิสระ
ตอ่กนั และจะค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงตำมล ำดบัเหตกุำรณ์กอ่นหลงัของกำรเปรียบเทียบกบัรำคำตลำด
ของหุ้นสำมญัของบริษัท  ในกรณีที่เหตกุำรณ์ตำ่งๆ เกิดขึน้พร้อมกนั ให้ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเรียงล ำดบั
ดงันีค้ือ ข้อ 4.2 (ก) ข้อ 4.2 (จ) ข้อ 4.2 (ง) ข้อ 4.2 (ข) ข้อ 4.2 (ค) และข้อ 4.2 (ฉ) โดยในแตล่ะล ำดบัครัง้ที่
ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลง ให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหนง่  และอตัรำกำรใช้สทิธิเป็น
ทศนิยม 5 ต ำแหนง่ 

ทัง้นี ้ ในกำรค ำนวณกำรปรับสทิธิของเหตกุำรณ์ในล ำดบัใด ให้น ำคำ่ตวัแปรที่ผำ่นกำรค ำนวณกำรปรับสทิธิ
ของล ำดบัก่อนหน้ำ (ถ้ำม)ี มำเป็นคำ่ตวัแปรก่อนกำรเปลีย่นแปลง ในกำรค ำนวณกำรปรับสทิธิล ำดบันัน้ 

(ซ) กำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิตำมข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) จะไมม่ีกำร
เปลี่ยนแปลงซึ่งท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้น 
ส ำหรับกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลงักำรเปลี่ยนแปลง 
(ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คณูกบัจ ำนวนหุ้นสำมญั (จ ำนวนหุ้นสำมญัค ำนวณจำกอตัรำกำรใช้สิทธิใหม่ คณูกบั
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อค ำนวณได้จ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้น ให้
ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ในกรณีจ ำนวนเงินท่ีค ำนวณได้จำกกำรใช้สทิธิ มีเศษของบำทให้ตดัเศษของบำททิง้  

(ฌ) กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิตำมข้อ 4.2  )ก ( ถึงข้อ 4.2  )ฉ ( บริษัทจะด ำเนินกำร
แจ้งผลกำรเปลีย่นแปลง โดยระบรุำยละเอียด วิธีกำรค ำนวณ และเหตผุลที่ต้องมกีำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่ว
ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบผำ่นระบบเผยแพร่ข้อมลูสือ่อิเลค็ทรอนิคส์ (ELCID) ของตลำดหลกัทรัพย์ 
ภำยใน 15 วนันบัแตจ่ำกวนัท่ีมกีำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว  
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5. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสทิธิของใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

5.1  กำรแก้ไขส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญหรือที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  

 กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสทิธิ ในเร่ืองทีจ่ะกระทบตอ่สทิธิที่มิใช่สำระส ำคญัของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
เช่น แก้ไขขัน้ตอนกำรใช้สทิธิ หรือเร่ืองที่เห็นได้วำ่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิโดยชดัแจ้ง หรือใน
สว่นซึง่ไมท่ ำให้สทิธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตำมบทบญัญตัิหรือหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหนดในกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้อง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
หรือค ำสัง่ที่มีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกำศ หรือข้อบงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุ และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์ ที่เก่ียวข้อง ให้บริษัทกระท ำโดยไมต้่องได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชมุผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยหลงัจำกที่ได้แจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบแล้ว ทัง้นี ้กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนด
สทิธิจะต้องไมเ่ป็นกำรขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิหรือกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรืออตัรำกำรใช้สทิธิ ยกเว้นกำร
ปรับสทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิที่ระบไุว้ในข้อ 4.2  

5.2 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นสำระส ำคัญ 

 กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสทิธินอกจำกกรณีข้อ 5.1 ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัท และมติที่ประชมุผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแล้วแตก่รณี และได้แจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบแล้ว  

5.3 กำรแจ้งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ELCID) ของตลำดหลกัทรัพย์โดยทนัที ณ วนัท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ และจะจดัสง่ข้อก ำหนดสิทธิที่
แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัท่ีมีกำรร้องขอ โดยผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ที่จะขอรับข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อผู้ออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในข้อ 3.4 นอกจำกนัน้ บริษัทจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ และส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิ 

5.4 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย 

 กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสทิธิไมว่ำ่กรณีใด ๆ ต้องไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อก ำหนดแห่งประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ.34/2551 เร่ือง กำรขออนญุำตและ
กำรอนญุำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวำคม 2551 รวมทัง้ข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตลอดจนกฎหมำยอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง (ถ้ำมี) 

6. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มหุ้ีนสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้สทิธิขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ได้ 

บริษัทจะชดใช้คำ่เสยีหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียดดงันี  ้

6.1 บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้เฉพำะผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่แจ้งควำมจ ำนงที่จะใช้สิทธิ ในวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิแต่ละครัง้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ซึ่งบริษัทไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม
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ใบส ำคญัแสดงสิทธิได้อย่ำงเพียงพอ ยกเว้น กรณีตำมที่ระบไุว้ในข้อจ ำกดัใบส ำคญัแสดงสิทธิและหุ้นสำมญัที่
เกิดจำกกำรใช้สทิธิ ในข้อ 15 

คำ่เสยีหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แกผู่้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะค ำนวณตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 

                              คำ่เสยีหำยตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย  =    B x [MP – EP]  
 

โดยที ่ B      คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ไมส่ำมำรถจดัให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ตำมอตัรำกำรใช้สทิธิที่
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

                                     MP คือ รำคำเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นสำมญัของบริษัท 10 วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนั
ก ำหนดกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ซึง่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิมำแสดงควำมจ ำนงกำร
ใช้สทิธิ 

EP คือ รำคำกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือรำคำกำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำร
ปรับสทิธิหำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมญัของบริษัทไม่มีกำรซือ้ขำยใน
ช่วงเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

6.2 กำรชดใช้คำ่เสยีหำยตำมข้อ 6.1 บริษัทจะช ำระเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะ และจะจดัสง่ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 10 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ โดยไมม่ีดอกเบีย้  

 
7. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

7.1 กำรเรียกประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็ว ภำยใน 30 
วนั นบัแตเ่กิดเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในสำระส ำคญัไม่วำ่โดยบริษัทหรือผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 5.2 หรือตำมที่จะกลำ่วตอ่ไปใน (ข) 

ทัง้นี ้ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและ/หรือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อก ำหนดสทิธิ
ในเร่ืองกำรขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หรืออตัรำกำรใช้สิทธิ หรือกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใดๆ อนัจะเป็นผลกระทบในด้ำนลบตอ่สิทธิ และ/หรือสว่นได้เสียของผู้ ถือหุ้นของบริษัท หรือที่
ผิดไปจำกเง่ือนไขที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติไว้ หรือเว้นแตก่ำรปรับสทิธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 4.2 

(ข) หำกมีเหตกุำรณ์ส ำคญัที่อำจกระทบตอ่สว่นได้เสียของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนยัส ำคญั หรือต่อ
ควำมสำมำรถของบริษัทในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมข้อก ำหนดสทิธิ 

ในกรณีที่ผู้ ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ด ำเนินกำรเรียกประชุมภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับจำกวนัที่เกิด
เหตกุำรณ์ดงักลำ่วในข้อ (ก) หรือ ข้อ (ข) ข้ำงต้น ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกันไม่



   

ข้อก ำหนดสทิธิ ( U-W1)                          บริษัท ย ูซิตี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

หน้ำ 21 

น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหนว่ยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้มีกำรใช้สิทธิสำมำรถที่จะร้องขอให้ผู้ออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิให้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ และผู้ ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ
จะต้องจัดประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับจำกวนัที่ได้รับกำรร้องขอจำกผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว 

ในกรณีที่มีกำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษัทอำจท ำกำรปิดสมดุทะเบยีนผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิเพื่อก ำหนดสทิธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกำร
ประชมุดงักลำ่วเป็นระยะเวลำไมเ่กิน 21 วนัก่อน(และรวม)วนัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

7.2 หนังสอืเชิญประชุม 

ในกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ให้บริษัทสง่หนงัสอืเรียกประชมุ ซึง่ระบสุถำนท่ี วนัและเวลำ และเร่ือง
ที่จะพิจำรณำในที่ประชุม ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิทกุรำยที่ยงัสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ และมีรำยช่ือปรำกฏในสมดุทะเบียน ณ วนัปิด
สมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชมุไมน้่อยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

7.3  กำรมอบฉันทะ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิอำจแตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชมุ และ/หรือออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิครำวใดๆ ก็ได้ โดยผู้ รับมอบฉนัทะดงักลำ่วจะต้องยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะ (ซึง่ท ำตำมแบบที่
บริษัท และ/หรือนำยทะเบยีนก ำหนด และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิพร้อมกบัหนงัสอืเรียกประชมุ
แล้ว) ตอ่ประธำนท่ีประชมุหรือบคุคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำยก่อนเร่ิมกำรประชมุ 

7.4  องค์ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิ (ถ้ำมี) ซึ่งถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ เข้ำร่วมประชมุจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ได้มีกำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมงแตจ่ ำนวนผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีที่กำรประชุมดงักล่ำวจดัขึน้โดยบริษัท ให้
บริษัทนดัให้มีกำรประชุมใหมภ่ำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ก ำหนดเป็นวนัประชมุครำวก่อน โดยปฏิบตัิตำมข้อ 7.2 
โดยในกำรประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่ำจะต้องครบองค์ประชุม และในกรณีที่กำรประชุมดงักลำ่วจดัขึน้โดยกำร
ร้องขอของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิในกรณีนีบ้ริษัทไมจ่ ำเป็นต้องเรียกประชมุใหม่ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มีสิทธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่นของบริษัทในขณะนัน้ โดยไมร่วมถึงผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิคนใดที่มี
สว่นได้เสียในกำรพิจำรณำอนัใดซึง่ที่ประชุมจะพิจำรณำลงมติ โดยห้ำมมิให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิคนนัน้ออก
เสยีงลงคะแนนในข้อพิจำรณำข้อนัน้  
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ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียในข้อนี  ้หมำยถึง  ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ที่ประชมุจะพิจำรณำลงมติ 

7.5  ประธำนในที่ประชุม 

ให้ประธำนกรรมกำรของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือรองประธำนกรรมกำร หรือกรรมกำรคนอืน่ของบริษัทคน
ใดคนหนึง่ (เรียงตำมล ำดบัในกรณีที่บคุคลก่อนหน้ำไมเ่ข้ำร่วมประชมุ) ท ำหน้ำที่เป็นประธำนของที่ประชมุผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

7.6  กำรออกเสียงลงคะแนน 

ให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ ในขณะนัน้ๆ โดย
ใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยมีหนึง่เสยีง ผู้ เป็นประธำนในท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน นอกจำกสทิธิที่
ตนมีอยูใ่นฐำนะเป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

7.7  มตทิี่ประชุม 

มติของที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่กึง่หนึง่ของจ ำนวนหนว่ยใบส ำคญัแสดง
สทิธิทัง้หมดของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และให้มตินัน้มีผล
ผกูพนัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมดไมว่ำ่จะได้เข้ำร่วมประชมุหรือไม่ 

ทัง้นี ้ ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิมีคะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ที่ถืออยู ่ โดยใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยมีหนึง่เสยีง ผู้ เป็นประธำนในท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
นอกจำกสทิธิที่ตนมีอยูใ่นฐำนะเป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

7.8  รำยงำนกำรประชุม 

บริษัทจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วนั นบัจำกวนัประชุม               
ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธำนที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ เป็นผู้ ลงนำมรับรอง
รำยงำนกำรประชุม ทัง้นี ้ให้จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมไว้กับบริษัท รำยงำนดงักล่ำวซึ่งลงนำมโดยประธำนที่
ประชุมในแต่ละครัง้ ให้ถือว่ำถกูต้องและมตินัน้ผกูพนัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำยไม่วำ่จะได้เข้ำร่วมประชมุ
ด้วยหรือไม ่และบริษัทจะจดัสง่รำยงำนกำรประชุมดงักลำ่วให้แก่ตลำดหลกัทรัพย์และส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน
ระยะเวลำไมเ่กิน 14 วนันบัจำกวนัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  นอกจำกนี ้ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ร้องขอ บริษัทจะต้องจดัสง่รำยงำนกำรประชุมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรำยที่ร้องขอด้วย โดยผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิดงักลำ่วจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในคำ่ใช้จ่ำยนัน้ๆ   

7.9  ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม 

บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยตำมสมควรทัง้หมดที่เกิดขึน้จำกกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุครัง้ 

7.10 มติเป็นหนังสอืแทนกำรประชุม 

ในกรณีที่จะต้องมีกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อลงมติไม่ว่ำในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ข้อก ำหนดสิทธินี ้บริษัทอำจขอให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท ำควำมตกลงกนัเป็นมติโดยกำรท ำหนงัสือแทนกำร
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ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อลงมติในเร่ืองดงักลำ่วได้ แต่มติดงักลำ่วจะต้องมีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึง่
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สทิธิ
ทัง้หมดลงลำยมือช่ือให้ควำมเห็นชอบไว้เป็นหลกัฐำนในหนงัสือฉบบัเดียวกนัหรือหลำยฉบบัก็ได้และสง่มอบให้
ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้ เก็บรักษำไว้ 

กำรลงมติตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดในข้อ 7.10 นี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมส่ำมำรถยกเลกิหรือเพิกถอนมติที่สง่มำได้ 
เว้นแตจ่ะได้รับควำมยินยอมเป็นหนงัสอืจำกบริษัท 

มติดงักลำ่วจะมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำย ไมว่ำ่จะลงลำยมือช่ือให้ควำมเห็นชอบใน
มติดงักลำ่วหรือไม่ 

 
8. สถำนะของผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยูร่ะหวำ่งวนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ และวนัก่อน
วนัที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว  อนัเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมี
สถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไมไ่ด้แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ  และสถำนภำพจะสิน้สดุลงใน
วนัที่กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว อนัเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิข้ำงต้น
แล้ว 

ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรืออตัรำกำรใช้สทิธิในช่วงที่บริษัทยงัไมไ่ด้น ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำร
ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิเข้ำจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้ท ำกำรใช้สทิธิแล้วจะ
ได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัใหมเ่พิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิโดยเร็ว
ที่สดุตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสมควรจะได้รับหำกรำคำที่ได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสำมญัสว่น
ที่เพิม่ใหมอ่ำจได้รับช้ำกวำ่หุ้นสำมญัที่ได้รับก่อนหน้ำนีแ้ล้ว แตไ่มเ่กิน 15 วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรปรับสทิธิ 

 
9. สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกดิจำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

สทิธิของหุ้นสำมญัที่ออกตำมกำรใช้สทิธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้จะมีสทิธิและสถำนะเทำ่เทียมกนั
กบัหุ้นสำมญัเดิมของบริษัทที่ออกและเรียกช ำระมลูค่ำแล้วไปก่อนหน้ำนีท้กุประกำร รวมทัง้สิทธิในกำรรับเงินปันผล
หรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญั ทัง้นี ้นบัแต่วนัที่นำยทะเบียนหุ้นสำมญัของบริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท  และกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระ
แล้ว ดงันัน้ หำกบริษัทประกำศวนัก ำหนดสิทธิในเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ก่อนวนัที่บริษัทได้จด
แจ้งช่ือของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่กระทรวงพำณิชย์จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วทกุประกำร ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วจะไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดนัน้ 

 
10. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ 

บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีเ้ข้ำจดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 30 วนันบั
จำกวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
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11. วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์ 

บริษัทจะด ำเนินกำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึง่มีรำยช่ือ ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่
มีสิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทในวนัที่ 25 กันยำยน 2557 และให้รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของ
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ .ศ . 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที่ 26 กนัยำยน 2557 ที่ได้
จองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนและได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2557 เมื่อวนัที่ 16 กันยำยน 2557 โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกและส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมรำยละเอียด
และขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้  

11.1 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเดิมไม่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์หรือบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั  

บริษัทจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกและจดัสง่ใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับ
กำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิกำรจองซือ้ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น
ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
ในกรณีนี ้ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับกำรจดัสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรรในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้จนกว่ำจะได้รับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอำจจะได้รับภำยหลงัจำกที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิของ
บริษัทได้รับอนญุำตให้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

11.2 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์   
บริษัทจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ น ำใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรฝำกไว้กบั “บริษัท 
ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” ภำยใน  7  วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิ และบริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝำกหลกัทรัพย์อยู ่ในขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรัพย์นัน้จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ผู้ฝำกได้รับกำรจดัสรรฝำกไว้ และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร
นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
ในกรณีนี  ้ผู้ ถือหุ้ นที่ได้รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรได้ทันทีที่ตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและให้ท ำกำรซือ้ขำยได้
ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ทัง้นีช่ื้อของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับกำรจดัสรรจะต้องตรงกบัช่ือเจ้ำของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับกำรจดัสรร
ประสงค์ที่จะฝำกใบส ำคญัแสดงสทิธิไว้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับกำรจดัสรรตำมข้อ 11.1 แทน 

11.3 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์กบับริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  สมำชิกเลขที่ 
600   
บริษัทจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ น ำใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับจดัสรรฝำกไว้กบับริษัท 
ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ภำยใน  7  วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  และ
บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่
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ได้รับจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ที่ได้รับกำร
จดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

เมื่อผู้ ถือหุ้นที่ได้รับจดัสรรต้องกำรขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วจะต้องถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออก
จำกบญัชี 600 ดงักลำ่ว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำร
ตำมที่บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก ำหนด ดงันัน้ ในกรณี
นี ้ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับกำรจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจดัสรรได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยรับใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ถือหุ้นที่ได้รับกำรจดัสรรได้ด ำเนินกำรถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำกบญัชี 
600 ดงักลำ่วแล้ว 
 

12.   กำรด ำเนินกำรของบริษัทหำกไม่สำมำรถหำตลำดรองให้กับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทมีควำมเช่ือมัน่วำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วมีคณุสมบตัิตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยว่ำ
ด้วยเร่ือง กำรจดทะเบียนและกำรเพิกถอนกำรจดทะเบียนหลกัทรัพย์ โดยไม่มีข้อก ำหนดอื่นที่แตกต่ำงจำกใบส ำคญั
แสดงสทิธิทัว่ไป อยำ่งไรก็ตำม หำกบริษัทไมส่ำมำรถหำตลำดรองได้ บริษัทจะเป็นตวักลำงให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ที่ได้รับจดัสรรเสนอขำยตอ่ผู้ตดัสนิใจลงทนุ ในรำคำซือ้และเสนอขำยที่พอใจกนัทัง้ 2 ฝ่ำย 

 

13. กำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิสญูหำย ถูกขโมย ถูกท ำลำย ฉีกขำด หรือเลอะเลือน ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอำจขอ
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ได้ โดยน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ ฉีกขำดหรือเลอะเลือน น ำมำยื่นให้แก่นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิก่อนที่จะมีกำรออกใบแทนให้ ณ ส ำนกังำนของนำยทะเบียน โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้อง
รับผิดชอบส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ และตำมที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิและบริษัทจะได้ก ำหนดไว้ตำมสมควร 

 
14. มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้นและจ ำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557  เมื่อวนัที่ 16 กนัยำยน  2557 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทอีกจ ำนวน  361,275,421,764 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 361,275,421,764 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 1.00 บำท ท ำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มจำก  180,637,710,882 บำท เป็น 541,913,132,646 บำท โดย
แบ่งเป็น (1) กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัจ ำนวน 180,637,710,882 หุ้นให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัสว่น  
และ (2) จัดสรรหุ้นจ ำนวน 180,637,710,882 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั
จ ำนวน 180,637,710,882 หน่วย ที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุและได้รับจดัสรร 
โดยไมค่ิดมลูคำ่ 

รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
หุ้นสำมญั   :   หุ้นสำมญัของบริษัท ย ูซติี ้จ ำกดั (มหำชน) 
จ ำนวนหุ้นท่ีรองรับกำรใช้สทิธิ : ไมเ่กิน 180,637,710,882 หุ้น 
มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หุ้น                            :   1.00 บำท 
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รำคำใช้สทิธิตอ่หุ้น  : 0.06 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เว้นแต่จะมี
กำรปรับสทิธิตำมข้อ 4.2 

หุ้นท่ีส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิคิดเป็นร้อยละ  : ร้อยละ 50.00 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท ภำยหลงัจำกกำรเพิ่มทุนของผู้ ถือหุ้นเดิม
ต ำ ม สั ด ส่ ว น ใ น ค รั ้ง นี ้ทั ้ง จ ำ น ว น  ซึ่ ง เ ท่ ำ กั บ 
361,275,421,764 หุ้น 

ตลำดรองของหุ้นสำมญั : บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมญัที่เกิดจำก
กำรใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัใน
แต่ละครัง้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน   30 วนั นบั
จำกวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้นัน้ๆ 
 

15. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิและหุ้นสำมัญที่เกดิจำกกำรใช้สทิธิ 

15.1  กำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิ  

บริษัทไม่มีข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่ กำรโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สิทธิเพื่อพกักำรโอนหรือกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย 
และตลำดหลกัทรัพย์จะท ำกำรขึน้เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) ล่วงหน้ำ 2 วันท ำกำรก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำรของตลำด
หลกัทรัพย์ให้เลือ่นเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ) 

15.2  กำรโอนหุ้นสำมัญที่เกดิจำกกำรใช้สิทธิ  

หุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใช้สทิธิ สำมำรถโอนได้โดยไมม่ีข้อจ ำกดั เว้นแตก่ำรโอนหุ้นดงักลำ่ว เป็นเหตใุห้มี
บคุคลตำ่งด้ำวถือหุ้นในบริษัทเกินกวำ่สดัสว่นกำรถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท กลำ่วคือ เกินกวำ่ร้อยละ 
49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






