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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สำมัญของบริษัท ยู ซิตี ้จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 4 (U-W4)  

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิครัง้ที่ 1) 

ตามท่ีบริษัท ย ูซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
รุ่นท่ี 4 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ U-W4”) ตามมตท่ีิประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2561 
โดยได้จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นนัน้ ในการนี ้เพ่ือปรับให้เง่ือนไข
การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ U-W4 สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ บนตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2561 เมื่อวนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 จึงได้มีมติ
อนมุตัิแก้ไขข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท ยู ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (U-W4) (“ข้อก ำหนดสิทธิฯ”) ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ U-W4 ในกรณีท่ีบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้ นท่ีตราโดยการรวมหุ้ นหรือ
แบ่งแยกหุ้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขข้อก าหนดสิทธิฯ ดงักลา่วจะไมท่ าให้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไป
กวา่เดิม โดยรายละเอียดมีดงัตอ่ไปนี ้

จากเดิม  

5.   เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

(ก) เม่ือบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น
หรือแบ่งแยกหุ้นท่ีได้ออกแล้วของบริษัทฯ ซึง่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการ
ใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัท่ีมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้ น
ของบริษัทฯ กบักระทรวงพาณิชย์ 

แก้ไขเป็น  

5.   เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 
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หน้า 1 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
และผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ  

ของบริษัท ย ูซิตี ้จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 4 (U-W4) 
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ยู ซิตี ้จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (U-W4) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” 
หรือ “ใบส ำคัญแสดงสิทธิ U-W4”) ออกโดยบริษัท ย ูซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามที่ทีป่ระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2561 เมื่ อวันที่  4 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติ ให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบส าคัญ แสดงสิทธิจ านวนไม่ เกิน 
235,098,596,060 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นบริุมสิทธิเพิ่มทนุของบริษัทฯ โดยไม่มีคา่ตอบแทน 
ในอตัราจดัสรร 2 หุ้นบริุมสิทธิเพิ่มทนุ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ U-W4 หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราจดัสรร
ดงักล่าว ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ (ตามค านิยามที่
ระบุด้านล่าง) นี ้โดยบริษัทฯ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องผูกพนัตามข้อก าหนดสิทธินีท้กุประการ และให้ถือว่าผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อก าหนดต่าง ๆ ในข้อก าหนดสิทธินีเ้ป็นอย่างดีแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดให้มีการ
เก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธินีไ้ว้ ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ และส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(ตามค านิยามที่ระบดุ้านลา่ง) เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสทิธิได้ในวนัและเวลาท า
การของสถานที่ดงักลา่ว 

ค ำจ ำกัดควำม 

ค าและข้อความตา่ง ๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อก าหนดสทิธินี ้ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

ข้อก ำหนดสิทธิ หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและ  
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้หุ้ นสามัญของบริษัท ยู ซิตี  ้จ ากัด 
(มหาชน) รุ่นที่ 4 (U-W4) (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)) 

ตลำดหลกัทรัพย์ฯ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สทิธิ 

หมายถึง บคุคลที่บริษัทฯ จะแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ (ถ้ามี) ตามข้อ 1.2.3 

นำยทะเบียนของ
ใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตัง้
โดยชอบให้ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิแทน 

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ย ูซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

ใบแทนใบส ำคัญ หมายถึง เอกสารที่ออกโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อ
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แสดงสทิธิ ใช้แทนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ใบส ำคัญแสดงสทิธิ หมายถึง ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ย ูซิตี ้จ ากดั (มหาชน) รุ่น
ที่ 4 (U-W4) ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

ประกำศ ทจ. 34/2551  หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นท่ี
ออกใหมเ่พื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2551 (รวมถึงที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) 

ผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิ หมายถึง ผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตามข้อ 1.2.4 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้ น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิได้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.3  

วันก ำหนดกำรใช้สทิธิ หมายถึง วนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิใน
การซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ได้ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.1 

วันท ำกำร หมายถึง วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ เปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึง่มิใช่วนั
เสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็น
วนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์ 

ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

สมุดทะเบียนผู้ถอื
ใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกับ
ใบส าคัญแสดงสิท ธิและผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิท ธิที่ เก็บ รักษาโดย  
นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ส ำนักงำน กลต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

1.  รำยละเอียดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ได้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 235,098,596,060 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้
และได้รับจดัสรรหุ้นบริุมสทิธิเพิ่มทนุของบริษัทฯ โดยไมม่ีคา่ตอบแทน ในอตัราจดัสรร 2 หุ้นบริุมสทิธิเพิ่มทนุ ต่อ 
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1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ U-W4 หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดของใบส าคัญ
แสดงสทิธิ ดงันี ้

1.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออก 

ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย   : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ยู ซิตี ้จ ากัด 

(มหาชน) รุ่นท่ี 4 (U-W4) 

ชนิดของใบส ำคัญแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้  

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสทิธิที่ออกและเสนอ

ขำย 
: ไมเ่กิน 235,098,596,060 หนว่ย 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่จดัสรรไว้เพื่อรองรับ

กำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

: ไมเ่กิน 235,098,596,060 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของบริษัทฯ 

วิธีกำรจดัสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมที่ได้จองซือ้และได้รับจัดสรรหุ้ น

บุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าตอบแทน ในอัตรา

จดัสรร 2 หุ้นบริุมสทิธิเพิ่มทนุ ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ 

U-W4 หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราจัดสรร ให้ปัด

เศษนัน้ทิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการจดัสรรตาม

อตัราดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ จะยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิที่

เหลอืจากการจดัสรรดงักลา่วทัง้จ านวน  

วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ : วนัท่ี 16 มีนาคม 2561 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หนว่ยละ 0 บาท (ไมค่ิดมลูคา่) 

อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (ตัง้แต่วันที่  16 
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มีนาคม 2561 ถึงวนัที่ 15 มีนาคม 2566) ทัง้นี ้ภายหลงัการ

ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบส าคัญ

แสดงสิทธิ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิจะครบก าหนดในวนัที่ 15 

มีนาคม 2566 ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการ

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนัถดัไป 

อัตรำกำรใช้สทิธิของใบส ำคัญแสดงสทิธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1  หนว่ย สามารถซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 

1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการ

ปรับสทิธิในข้อ 4. 

รำคำกำรใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ : หุ้นละ 0.06 บาท เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม

เง่ือนไขการปรับสิทธิในข้อ 4. อนึ่ง ราคาใช้สทิธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

ของบริษัทฯ ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุ

สะสม บริษัทฯ จึงสามารถก าหนดราคาใช้สิทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิ U-W4 ในราคาที่ต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นของ

บริษัทฯ ได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตาม

มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นราคาที่ไม่ต ่า

กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด 

ทัง้นี  ้“รำคำตลำด ” หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วง

น า้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติ

ให้น าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เพื่อขอ

อนุมัติให้เสนอขายหุ้ นสามัญ กล่าวคือ ระหว่าง วันที่ 17 

ตุลาคม 2560 ถึง 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะเท่ากับ 0.03 บาท 

(ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ) 
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ระยะเวลำและก ำหนดกำรใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน

ของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ในวนัท าการสดุท้าย

ของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันท าการ

สดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธันวาคม) 

ภายหลงัจากวนัครบก าหนด 1 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญั

แสดงสิทธิ (“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ”) โดยวนัก าหนดการใช้

สทิธิครัง้แรก คือ วนัที่ 29 มีนาคม 2562 (“วันก ำหนดกำรใช้

สิทธิครัง้แรก”) และวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย คือ 

วันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปีนับจากวันที่ออก

ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ  คื อ  วันที่  15 มีนาคม 2566 (“วัน

ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย”) โดยหากวนัก าหนดการใช้

สทิธิครัง้สดุท้ายไมต่รงกบัวนัท าการ ให้เลือ่นวนัก าหนดการใช้

สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัท าการถดัไป  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่เรียกให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิ

แปลงสภาพก่อนระยะเวลาที่ก าหนด 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกดิจำกกำรใช้

สิทธิ 
: ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น : 1. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ U-

W4 ทัง้หมดจ านวน 235,098,596,060 หุ้น และผู้ ใช้สิทธิ

ทกุรายไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะท าให้สดัส่วนการ

ถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเทา่กบัร้อยละ 29.52*  

*วิธีการค านวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น : 
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= จ านวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบส าคัญแสดง

สิทธิ U-W4 / (จ านวนหุ้ นจดทะเบียนช าระแล้ว + 

จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ U-W4) 

= 235,098,596,060 / (561,362,298,976 + 

235,098,596,060) 

=  ร้อยละ 29.52 

  2. ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ  

(Price Dilution) 

การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ U-W4 ในครัง้นีจ้ะไม่มี

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ 

เนื่องจากราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ U-

W4 เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้ นสามัญของ

บริษัทฯ 

3. ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรต่อหุ้น (Earning per Share 

Dilution) 

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิ บริษัทฯ 

จึงไมส่ามารถค านวณการลดลงของสว่นแบง่ก าไรตอ่หุ้นได้ 
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1.2 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 

1.2.1 วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้โดย 
ไมจ่ ากดัจ านวนในวนัท าการสดุท้ายของทกุ ๆ ไตรมาสของแตล่ะปีปฏิทิน (กลา่วคือ วนัท าการสดุท้ายของเดือน
มีนาคม มิถนุายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลงัจากวนัครบก าหนด 1 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดง
สทิธิ (“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ”) 

โดยวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรกของใบส าคญัแสดงสิทธิ คือ วนัท าการสดุท้ายของของไตรมาสแรกภายหลงั
จากวันครบก าหนด 1 ปี นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 มีนาคม 2562 และวัน
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบ 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ซึง่จะตรงกบัวนัที่ 15 มีนาคม 2566 ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายไม่ตรงกบัวนัท าการ ให้เลื่อนวนั
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัท าการถดัไป 

1.2.2 กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบางสว่นก็ได้ ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สทิธิภายใน
วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสทิธิดงักลา่ว และให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

1.2.3 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท า
การก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ยกเว้นการแสดง
ความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (“ระยะเวลำ
กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย”)  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไมม่ีการปิดสมดุทะเบียนเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
ซึง่จะมีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 21 วนั ก่อนวนัก าหนดการ
ใช้สทิธิครัง้สดุท้าย โดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะขึน้เคร่ืองหมาย SP เพื่อห้ามการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสทิธิลว่งหน้า 2 
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วนัท าการก่อนปิดสมดุทะเบียน ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิวนัแรกไมใ่ช่วนัท าการ 
ให้เลือ่นวนัปิดสมดุทะเบียนวนัแรกดงักลา่วเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

บริษัทฯ จะแจ้งขา่วเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เก่ียวกบัวนัก าหนดการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย อตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ  
รายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เพื่อการจองซือ้และใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทฯ จะ
แตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ (ถ้ามี) (“ตัวแทน
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) และสถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด 
หลกัทรัพย์ฯ ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 5 วนัท าการ ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิในแตล่ะครัง้ ทัง้นี ้ส าหรับวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทฯ จะแจ้งขา่วต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ลว่งหน้า
ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน พร้อมทัง้ส่งรายละเอียดดงักล่าวให้กับผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มี
รายช่ือปรากฏตามสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

1.2.4 ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

(ก) ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลที่ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ ถื อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มีการปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ เว้นแตจ่ะได้มีการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิซึ่งสามารถใช้ยนั
กับบริษัทฯ ได้ตามข้อ 4.1(ก) เกิดขึน้แล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เก่ียวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิใน
ใบส าคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

(ข) ผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแทน สิทธิใน
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับ
แจ้งเป็นหนงัสอืจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์วา่เป็นผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวนดงักลา่วที่
ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในขณะนัน้ ๆ 
หรือในวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียน ในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดง
สทิธิ 
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1.2.5 นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร 0-2009-9000 
โทรสาร 0-2009-9991 
Website: www.set.or.th/tsd 

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

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดเก่ียวกบัรายละเอียดในการลงบนัทึก
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว 

1.2.6 สถำนที่ที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ 

ฝ่ายกฎหมาย 
บริษัท ย ูซิตี ้จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพว่ง  
ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์:0-2273-8838  
โทรสาร :0-2273-8858  

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.3 ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ต้องการใช้สิทธิแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ที่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ โดย
บริษัทฯ จะแจ้งการแต่งตัง้ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิและสถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

1.2.7 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ที่บริษัทฯ หรือตวัแทน
รับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ucity.co.th) และแจ้งความจ านง

http://www.ucity.co.th/
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การใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ตาม
รายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.6 โดยจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิตามระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สทิธิตามที่ระบใุนข้อ 1.2.3 ข้างต้น 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ
ต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 

(ก) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ  
อยูใ่นบญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่
ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้
ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็น
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะด าเนินการแจ้งกบัศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อ
ใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  

(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่กบัศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้ง
ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดง
สิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless)) ทีป่ระสงค์
จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ โดยด าเนินการและ
ยื่นเอกสารแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้นัน้ ๆ ดงันี ้

(ก) ยื่นใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนทกุ
รายการพร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แก่บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการ
ใช้สทิธิ  (แล้วแตก่รณี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

(ข) น าสง่ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (แล้วแตก่รณี) 
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(ค) ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิตามที่ระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ให้แก่บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนจะต้องช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานครภายใน 2  วนัท าการ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษัท 

ยู ซิตี ้จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้และใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ ช าระโดย
วิธีการอื่นใดตามแต่ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะเป็นผู้ก าหนด
และแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักลา่วจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ท่ีไม่ได้เกิดจากความผิดของ
บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ บริษัทฯ จะถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแสดง
เจตนายกเลกิการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ ๆ โดยบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ จะจัดส่งใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ที่เรียกเก็บเงินไมไ่ด้คนืให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจาก
วนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถแจ้งความจ านงการใช้สทิธิ
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ใหม่ในวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้ต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิในครัง้นัน้จะ
เป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทฯ จะถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้
สทิธิ ซึง่บริษัทฯ และตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ 
คา่เสยีหายอื่นใดไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

(ง) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 

1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ/
ส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมส าเนา
ทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึ่งท าให้ช่ือ/ช่ือ
สกุลไม่ตรงกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดย
หนว่ยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/
ช่ือสกลุ เป็นต้น) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2) บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว : ส าเนาใบต่างด้าวหรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย : 3.1) ส าเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 
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เดือนก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของ
นิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
และ 

3.2) ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี ) ของ 
ผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องใน
เอกสารตามข้อ 3.1) 

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

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

เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้มีอ านาจลงนามลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย 
Notary Public และมี อายุ ไม่ เกิ น  6  เดื อน ก่ อนวันก าหนด 
การใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมส่ง่มอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กลา่วข้างต้น บริษัทฯ และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ตามความ
เหมาะสม 

(จ) ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตาม
บทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บงัคบักับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
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1.2.8 จ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องเป็นจ านวนเต็มเทา่นัน้ และจะต้อง
ไมต่ ่ากวา่ 100 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ แตใ่นกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิในการซือ้หุ้นต ่ากวา่ 100 หุ้น ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วครัง้เดียวทัง้จ านวน โดยอตัราการใช้สิทธิ
เท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามญัเพิ่มทนุหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 5. 

1.2.9 หากบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจ านงการใช้สทิธิ ตามข้อ 
1.2.7 ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือตรวจสอบได้วา่ข้อความที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิกรอกลงในใบแจ้งความ
จ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนนัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วน
ถกูต้องตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องท า
การแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ท าการ
แก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลกิการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ ๆ โดยบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะจัดส่ง
ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินท่ีได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว
โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนด
โดยบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
แจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ใหม่ในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิ
ครัง้นัน้จะเป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดย
บริษัทฯ และตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสยีหายอื่นใดไม่
วา่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือมีการช าระเงินเกินจ านวนใน
การใช้สิทธิ บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิมีสิทธิที่จะด าเนินการประการใดประการ
หนึง่ตอ่ไปนี ้ตามที่บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิจะเห็นสมควร  

(ก) ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิมีจ านวนเท่ากบั (1) จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่พึงจะได้รับ
ตามสิทธิ หรือ (2) จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่พงึได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สทิธิ ซึง่บริษัทฯ หรือ
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ ได้รับช าระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ
ในขณะนัน้ แล้วแตจ่ านวนใดจะน้อยกวา่ หรือ 

(ข) ให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หากบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิ ไมไ่ด้รับเงินครบตามจ านวนการใช้สทิธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว ให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
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สิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นัน้ ๆ เฉพาะส่วนที่ผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ทัง้นี  ้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ง
ความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ใหม่ในวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ตอ่ ๆ ไป เว้นแต่เป็น
การใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดย
บริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ 
คา่เสยีหายอื่นใดไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีตามข้อ (ก) หรือ (ข) หากมีกรณีต้องสง่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ และ/หรือตวัแทน
รับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะสง่เงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินท่ีได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่
ก าหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใด ๆ หากได้มีการสง่มอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สทิธิหรือเงินท่ีได้รับไว้โดยไม่มีการ
ใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิ โดยได้สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในใบแจ้งความจ านงในการ
ใช้สทิธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
ไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป  

1.2.10 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ 
บริษัทฯ จะส่งใบส าคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยระบุจ านวนของใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวภายใน 15 วนันับจากวันก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ และจะท าการยกเลิก
ใบส าคญัแสดงสทิธิใบเก่า 

1.2.11 จ านวนหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิซึ่ง 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ช าระตามที่กลา่วมาข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สทิธิ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนเป็นจ านวนเต็มไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิคูณด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมีการปรับ
ราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิ แล้วท าให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการค านวณดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่
น าเศษหุ้นดงักลา่วมาคิดค านวณ โดยจะตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และจะช าระคืนเงินท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิดงักลา่ว
โดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตาม
วิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดย  
ไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคื นแล้วโดยชอบ และผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 
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1.2.12 เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านง
การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามข้อ 1.2.7 อย่างครบถ้วนถกูต้อง กลา่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส าคญัแสดงสทิธิ
หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ และใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน พร้อมหลักฐาน
ประกอบการใช้สิทธิ และช าระเงินในการใช้สิทธิถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัทฯ 

1.2.13 เมื่อพ้นระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แตผู่้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิยงัไม่ได้ปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้สทิธิตามข้อ 1.2.7 อย่างครบถ้วน ให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้
สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีก 

1.2.14 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทฯ ตอ่กระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้นสามญั
เพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามการใช้สิทธิภายใน 14 วนันับแต่วันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ และบริษัทฯ จะ
ด าเนินการให้นายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นตามจ านวนหุ้ นสามัญ เพิ่มทุนที่ได้ออกตามการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอให้รับหุ้ นสามญัเพิ่มทนุที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันก าหนดการใช้สิทธิใน 
แตล่ะครัง้ 

1.2.15 ในกรณีที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิไมเ่พียงพอ บริษัทฯ จะด าเนินการชดใช้คา่เสยีหายที่
เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไมส่ามารถใช้สทิธิได้ตามข้อ 6. 

1.2.16 บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ (ทัง้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ่งมี
สญัชาติตา่งด้าว ท่ีไม่สามารถใช้สทิธิได้อนัเนื่องมาจากข้อจ ากดัในเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่ง
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดวา่ สดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวจะต้องไมเ่กินกวา่ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

2. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

การเรียก และ/หรือ การประชมุผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทฯ จะต้องเรียก
ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อขอมติในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่โดยเร็วภายใน 30 วนั
นบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ทราบวา่เกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้
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1) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิในสาระส าคัญไม่ว่าโดย 
บริษัทฯ หรือผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ทัง้นี ้บริษัทฯ และ/หรือผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสทิธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อก าหนดสิทธิในเร่ืองอตัราการใช้สทิธิและ
ราคาการใช้สทิธิ 

2) หากมีเหตุการณ์ส าคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิอย่าง
เป็นนยัส าคญัหรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามข้อก าหนดสทิธิ 

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ด าเนินการจัดการประชุมภายใน 30 วันนับจากวนัที่บริษัทฯ ทราบว่าเกิด
เหตุการณ์ดงักลา่วใน 1) หรือ 2) ข้างต้น ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกัน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ 
ขณะนัน้ อาจร่วมกนัเข้าช่ือท าหนงัสือร้องขอให้บริษัทฯ ด าเนินการจดัประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว และบริษัทฯ 
จะต้องจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับการร้องขอจาก
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวนัน้ หากบริษัทฯ ไม่จัดการประชุมภายในก าหนดดังกล่าว  
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้เอง 

ในกรณีที่มีการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ บริษัทฯ จะท าการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิเพื่อก าหนดสิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมดงักล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิ 

(ข) ในการเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากบริษัทฯ หรือ  
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิร้องขอ ให้บริษัทฯ จดัท าหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลา ผู้ที่
ขอให้เรียกประชุม และเร่ืองที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจดัสง่ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละ
ราย ตามรายช่ือและที่อยูท่ี่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และแจ้งผา่นทางสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

(ค) ในการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิดงักลา่วจะต้องจดัท าหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่บริษัทฯ ก าหนดและให้ยื่นหนงัสือมอบฉนัทะ
ตอ่ประธานที่ประชมุหรือผู้ที่ประธานที่ประชมุมอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ 
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ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  หมายถึง ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึง่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิในวนัปิด
สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิคนใดที่มีสว่นได้เสยีในข้อพิจารณาอนัใดซึง่ที่ประชมุจะพิจารณาและลงมติ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีสว่นได้เสยีตามข้อนี ้หมายถึง ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ในเร่ืองที่ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

(ง) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ถืออยู ่โดยใบส าคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยมีหนึง่เสยีง 

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

(ฉ) องค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  
และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ และหากปรากฏวา่การ
ประชมุครัง้ใด เมื่อลว่งเลยเวลานดัไปแล้ว 60 นาที แต่มีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยงั
ไมค่รบเป็นองค์ประชมุ ให้ถือวา่การประชมุในครัง้นัน้ไมค่รบองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุม หากการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธินัน้เป็นการเรียกโดย 
บริษัทฯ ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 วันนับจากวัน
ก าหนดประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทฯ ด าเนินการจัดส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมไปยงัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทกุรายและตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดและวิธีการที่
ระบไุว้ข้างต้น ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ กลา่วคือ มีผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิมาประชมุเทา่ใด ก็ถือวา่ครบเป็นองค์ประชมุ  

อย่างไรก็ตาม หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  
ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุมในวนัก าหนดประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก ให้ถือว่า
การประชมุเป็นอนัระงบัไป โดยจะไมม่ีการเรียกประชมุใหมอ่ีก 
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(ช) มติที่ประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

(ซ) มติใด ๆ ซึง่ที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผกูพนัผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิทกุราย ไมว่า่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม 

(ฌ) ภายหลงัจากบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุม
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทราบผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
โดยเร็ว 

(ญ) บริษัทฯ จะด าเนินการจัดท าและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้  
ที่ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานการประชมุที่ได้ลงลายมือช่ือโดยประธานท่ีประชุม ให้ถือเป็น
หลกัฐานอนัสมบรูณ์ของกิจการทัง้หลายที่ได้ประชมุกนันัน้ และให้ถือวา่การประชมุและมติทัง้หลาย
ได้กระท าโดยถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และส านกังาน กลต. ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

(ฎ) ในการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ ที่ ได้ รับมอบหมายจากบริษัทฯ และ  
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อแสดงความ
คิดเห็นหรือให้ค าอธิบายในท่ีประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้ 

(ฏ) บริษัทฯ จะเป็นผู้ช าระคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมด 

(ฐ) บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินบัตัง้แต่วนัที่  
ที่ประชุมได้ลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
ส านกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วนั
นบัแตว่นัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทราบผา่นทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้งส านักงาน กลต. ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิและปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ 3. 

(ฑ) กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการด าเนินการ
ประชมุสิน้สดุลงและไมไ่ด้มีการจดัประชมุในครัง้นัน้ขึน้ 
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3.  กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ 

3.1 กำรแก้ไขในส่วนที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือที่ ต้องด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำยหรือกรณีกำรปรับสิทธิตำมข้อก ำหนดสิทธินี ้

การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิในเร่ืองที่เห็นได้วา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิโดยชดัแจ้ง
หรือในส่วนซึ่งไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือ
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือค าสัง่ที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของส านักงาน กลต. ที่
เก่ียวข้อง หรือกรณีการปรับสทิธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 5. ให้บริษัทฯ กระท าได้โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากที่
ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

3.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่น 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 3.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และที่ประชุม 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่ก าหนดในข้อ 3.2 จะต้องได้รับความยินยอมด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสทิธิซึง่เข้าร่วมประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

3.3 เงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด  ๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดตามประกาศ  
ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของส านกังาน กลต. รวมทัง้ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั เว้นแต่จะ
ได้รับการผอ่นผนั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งให้ส านกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิและจะจดัสง่ข้อก าหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดงักลา่วภายใน 15 
วนันบัจากวนัที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 (แล้วแต่กรณี) และบริษัทฯ จะแจ้งให้ 
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิดังกล่าวตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 ผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัเดียวกันกบัที่บริษัทฯ แจ้งส านกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ และจะจดัสง่ข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่ได้รับการร้องขอเป็นหนงัสอืจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะจดั
ให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ และส านกังานใหญ่ของ
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ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบส าเนา
ข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวนัและเวลาท าการของสถานที่ดงักลา่ว 

4.  กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

4.1 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี ้

(ก) แบบการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณ์
เมื่อผู้ โอนใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิระบุ ช่ือเป็นเจ้าของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนท่ีจะท าการโอนหรือผู้ รับโอนคนสดุท้าย โดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอน
ตอ่เนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏช่ือดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) ได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ รับ
โอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนให้ไว้ด้วย 

1) ผลการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้รบัโอนกบับริษัทฯ การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะใช้ยันกับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับค าขอ
ลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิพร้อมทัง้ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ผู้ รับโอนใบส าคญั
แสดงสิทธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ครบถ้วน
แล้ว 

2) ผลของการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้บัโอนกบับคุคลภายนอก การโอนใบส าคญั
แสดงสทิธิจะใช้ยนักบับคุคลภายนอกได้ก็ตอ่เมื่อนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิได้
ลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
เรียบร้อยแล้ว 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องกระท า ณ ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียน
ของใบส าคญัแสดงสทิธิในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะต้อง
ท าตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิก าหนด โดยนายทะเบียนของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ หากนาย
ทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดย  
ผู้ ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ใน  
ข้อ 4.1(ก) พร้อมทัง้หลกัฐานอื่น ๆ ที่ยืนยนัถึงความถูกต้องและความสมบรูณ์ของการโอนและการ
รับโอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนดให้แก่นายทะเบียน
ของใบส าคญัแสดงสทิธิด้วย  
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4.2 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 

ส าหรับการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นัน้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

5. เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตลอดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัต่อไปนี ้เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

(ก) เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบง่แยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ  ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผล
บงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัท่ีได้มีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ 

(1) ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 

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

 
 

(2) อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 

        Ratio 1 = Ratio 0 x (Par 0) 
          Par 1 

โดยที่ 
Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Par 1  คือ มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นหลงัการเปลีย่นแปลง 
Par 0  คือ มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นก่อนการเปลีย่นแปลง 
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(ข) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือบคุคลใด ๆ โดยราคาเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้น
ที่ออกใหมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ” ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ
และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นจะไม่ได้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นที่ออก
ใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่บคุคลใด ๆ (แล้วแต่
กรณี) 

ทัง้นี ้“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะได้รับจาก
การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเสนอขายหุ้น หารด้วยจ านวนหุ้นท่ีออก
ใหมท่ัง้หมดในครัง้นัน้ 

ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมพ่ร้อมกนัในราคาเสนอขายที่แตกตา่งกนัภายใต้เง่ือนไขที่จะต้อง
จองซือ้หุ้นดงักล่าวด้วยกนั ให้น าราคาหุ้นดงักลา่วและจ านวนหุ้นที่ออกใหม่ทัง้หมดมาค านวณราคา
เฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นท่ีออกใหม ่แตใ่นกรณีที่การเสนอขายพร้อมกนัดงักลา่วไมอ่ยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่จะต้อง
จองซือ้ด้วยกัน ให้น าจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นของ
บริษัท ” มาค านวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 

“รำคำตลำดของหุ้นของบริษัทฯ” ก าหนดไว้เท่ากบั “ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัต่อหุ้นของหุ้ นของ
บริษัทฯ” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัตอ่หุ้นของหุ้นของบริษัทฯ” หมายถึง มลูคา่การซือ้ขายหุ้น
ทัง้หมดของบริษัทฯ หารด้วยจ านวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ใน
ระยะเวลาอย่างน้อย 7 วนั แต่ไม่เกิน 14 วนัท าการ (วนัที่เปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นที่ออกใหม่ (วนั
แรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights 
Issues) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่บคุคลใด ๆ (แล้วแตก่รณี) 

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท” เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีการซือ้ขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะด าเนินการก าหนดราคายตุิธรรมเพื่อใช้ในการค านวณแทน 

(1)     ราคาการใช้สทิธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 

        Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
              [MP (A+B)] 
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(2)    อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 

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

 
โดยที่ 
Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
MP       คือ        ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ  
A คือ จ านวนหุ้นท่ีเรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น

เพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวนั
แรกของการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่บคุคลใด ๆ แล้วแตก่รณี 

B คือ จ านวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขาย
ให้แก่บคุคลใด ๆ (แล้วแตก่รณี) 

BX คือ จ านวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใช้จ่ายจากการเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ (ถ้ามี) ทัง้ในกรณีการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลใด ๆ (แล้วแตก่รณี) 

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือบคุคลใดๆ โดยที่หลกัทรัพย์
นัน้ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นของบริษัทฯ เช่น หุ้นกู้ แปลง
สภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับสทิธิดงักลา่ว
ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ” การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัรา
การใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นไม่ได้รับสิทธิในการซือ้หลกัทรัพย์ใด  ๆ ท่ีให้สทิธิที่
จะแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นของบริษัทฯ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XR หรือ XW) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Rights 
Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้น
ของบริษัทฯ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นของบริษัทฯ กรณีที่ เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใด ๆ  
(แล้วแตก่รณี) 
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ทัง้นี ้“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรับรองกำรใช้สิทธิ ” ค านวณจากจ านวนเงินที่ 
บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลกัทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ หรือให้สิทธิใน
การซือ้หุ้ นของบริษัทฯ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้ นของบริษัทฯ นัน้ ถ้ามีการใช้สิทธิ
ทัง้หมด หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้สิน้ที่
ต้องออกใหมเ่พื่อรองรับกบัการใช้สทิธินัน้ 

“รำคำตลำดของหุ้นของบริษัทฯ” มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ 5(ข) ข้างต้น 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออก
ใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้น (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศ
ขึน้เคร่ืองหมาย XR หรือ XW) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
(Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สทิธิแปลงสภาพเป็น
หุ้น หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้น ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลใด ๆ (แล้วแตก่รณี) 

(1)   ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 
           Price 1   =   Price 0 x  [(A x MP) + BX] 
                                           [MP(A+B)] 
 

(2) อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 
         Ratio 1 = Ratio 0 x [(MP(A+B)] 
                                  [(A x MP) + BX] 

 
โดยที่ 
Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
MP คือ ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ  
A  คือ จ านวนหุ้นท่ีเรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

เพื่อการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหมท่ี่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นของ
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บริษัทฯ หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นของบริษัทฯ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้ นของบริษัทฯ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นของบริษัทฯ 
กรณีเสนอขายให้แก่บคุคลใด ๆ แล้วแตก่รณี 

B คือ จ านวนหุ้นท่ีออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สทิธิของหลกัทรัพย์ใด ๆ ท่ีให้สิทธิ
ที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นของบริษัทฯ 
ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลใด  ๆ 
(แล้วแตก่รณี) 

BX คือ จ านวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออก
หลกัทรัพย์ใด ๆ ท่ีให้สทิธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ หรือให้สทิธิ
ในการซือ้หุ้ นของบริษัทฯ ส าหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือเสนอขายให้แก่บคุคลใด ๆ  รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิแปลง
สภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นของบริษัทฯ   

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ การเปลีย่นแปลงราคา
การใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตัง้แต่วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ นไม่มีสิทธิรับหุ้ นปันผล  
(วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ขึน้เคร่ืองหมาย XD)  

(1) ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 

   Price      = Price 0 x A  
  (A+B) 

(2) อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 

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

โดยที่   
Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
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A คือ จ านวนหุ้นท่ีเรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
เพื่อสทิธิในการรับหุ้นปันผล 

B คือ จ านวนหุ้นท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นปันผล 

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้ของ 
บริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ 
ตลอดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะ
มีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศขึน้
เคร่ืองหมาย XD)  

ทัง้นี ้อตัราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น ค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ
ด าเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการด าเนินงาน
ของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดงักล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่าย
ระหวา่งกาลในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีดงักลา่วด้วย 

ทัง้นี ้“รำคำตลำดของหุ้นของบริษัทฯ” ก าหนดไว้เทา่กบั “ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัตอ่หุ้นของหุ้น
ของบริษัทฯ” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุ้นของหุ้นของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซือ้
ขายหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ หารด้วยจ านวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ในระยะเวลา 14 วนัท าการ (วนัท่ีเปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการ
ค านวณ 

“วันที่ ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ นจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

(1) ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 

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

(2) อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
 

Ratio 1   =  Ratio 0 x MP 
                             [MP – (D – R)] 
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โดยที่ 
Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
MP คือ ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ  
D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงให้ผู้ ถือหุ้น 
R             คือ เงินปันผลต่อหุ้ นที่ จ่ ายในอัตราร้อยละ  70 ของก าไรสุท ธิหลังหัก 

ภาษีเงินได้ หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ใด ๆ อนัท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได้ โดยที่
เหตกุารณ์ใด ๆ นัน้ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ (ก) – (จ) ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ ในการพิจารณาเพื่อ
ก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจ านวนหน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิแทนอตัราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือ ใบส าคญัแสดง
สิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทัง้นี  ้ให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้งให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวทนัที 
หรือก่อนวนัท่ีอตัราหรือราคาใช้สทิธิแปลงสภาพมีผลบงัคบัใช้ 

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

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

ส าหรับการค านวณจ านวนเงินจากการใช้สิทธิ จะค านวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการ
เปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหนง่) คณูกบัจ านวนหุ้นสามญั โดยจ านวนหุ้นสามญัค านวณได้จากอตัรา
การใช้สิทธิใหม ่(ทศนิยม 3 ต าแหนง่) คณูกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่แสดงความจ านงการใช้สทิธิ 
เมื่อค านวณได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ในกรณีที่มีเศษของบาทจากการ
ค านวณจ านวนเงินจากการใช้สทิธิ ให้ตดัเศษของบาททิง้  
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หากมีเหตุให้บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิอนัจะมีผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ต ่ากว่า
มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ให้ใช้มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ เป็นราคาการใช้สิทธิ
ใหมแ่ทน เว้นแตบ่ริษัทฯ จะมีผลประกอบการขาดทนุสะสม 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิใหม่ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยไม่ชักช้าในวันที่ 
มีเหตกุารณ์เกิดขึน้ หรือก่อนหรือภายใน 9.00 น. ของวนัท่ีอตัราและราคาใช้สทิธิมีผลใช้บงัคบั 

6.  กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

6.1 บริษัทฯ จะชดใช้คา่เสยีหายให้แกผู่้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ตอ่เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้แจ้งความจ านงใน
การใช้สทิธิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 และบริษัทฯ ไมส่ามารถจดัให้มีหุ้นสามญั
เพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้อยา่งครบถ้วน โดยคา่เสยีหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถค านวณได้ตามที่ก าหนดในข้อ 6.3 ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ใน
ข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิและข้อจ ากดัการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิตามข้อ 14. 

6.2 บริษัทฯ จะชดใช้คา่เสยีหายตามข้อ 6.1 ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 30 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิ
ในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิก าหนด 

อยา่งไรก็ดี ไม่วา่กรณีใด ๆ หากได้มีการสง่มอบเช็คเงินค่าเสียหายโดยได้สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่

ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับเงิน

คา่เสยีหายแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีก

ตอ่ไป  

6.3 การค านวณคา่เสยีหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตามข้อ 6.1 มีสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

โดยที ่
B คือ จ านวนหุ้ นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่

เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ ตอ่ 1 หนว่ย 
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MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งค านวณโดยน ามูลค่าการซือ้ขายหุ้ น
สามญัของบริษัทฯ ทัง้หมดหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมด
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในระหวา่งระยะเวลา 5 วนัท าการ (วนัที่เปิดท าการซือ้ขายของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ) ติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ ซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
ได้แจ้งความจ านงการใช้สทิธิ 

EP คือ ราคาการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้วตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีผู่้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสญัชาติตา่งด้าว (ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) ไม่สามารถ
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ เนื่องจากข้อจ ากดัในเร่ืองอตัราสว่นการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ก าหนดไว้ว่า “หุ้นของบริษัทฯ โอนได้อยา่งเสรีโดยไมม่ีข้อจ ากดั เว้นแต่การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้มี
คนตา่งด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ การโอนหุ้น
รายใดที่จะท าให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิที่จะ
ปฏิเสธไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนัน้ได้” ในกรณีเช่นนี ้บริษัทฯ จะไมช่ดใช้คา่เสยีหาย หรือด าเนินการอื่น
ใดให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องคา่เสยีหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใด ๆ ทัง้สิน้ 

7. กำรด ำเนินกำรกรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับอตัราการใช้สิทธิตามที่ระบใุนเง่ือนไขการปรับ
สทิธิ และมีเศษของจ านวนหุ้นสามญัที่จะได้รับจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 

8. มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่ออนุมัติกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 2561 มีมติอนุมติจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 235,098,596,060 หุ้ น มูลค่าหุ้ นที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
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9.  รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับ
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: ไมเ่กิน 235,098,596,060 หุ้น 

มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ : หุ้นละ 1 บาท 

ราคาการใช้สทิธิ : 0.06 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิ 

เนื่องจากหุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันัน้หุ้นสามญัที่ออกใหม่
เนื่องจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิจะสามารถเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ภายหลงัจาก
ที่บริษัทฯ ด าเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
แล้ว โดยบริษัทฯ จะด าเนินการยื่นขออนญุาตน าหุ้นสามญัที่ออกใหม่จากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัก าหนดการใช้สิทธิใน
แตล่ะครัง้ ทัง้นี ้เพื่อให้หุ้นสามญัดงักลา่วสามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญั
เดิมของบริษัทฯ 

10. สิทธิของหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี  ้จะมีสิทธิและสภาพ
เหมือนหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี ้ซึง่รวมทัง้สทิธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใด
ที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้นบัแต่วนัที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว และนายทะเบียน 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หาก
บริษัทฯ ได้ประกาศวันก าหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ ถือหุ้ นก่อนวันที่กระทรวง
พาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว และนายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะไม่มีสทิธิได้รับเงิน
ปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้   

11. ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น 

หุ้นของบริษัทฯ โอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจ ากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ การโอนหุ้นรายใดที่จะท าให้
อัตราส่วนการถือหุ้ นของคนต่างด้าวในบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ  
จดทะเบียนการโอนหุ้นรายนัน้ได้ 



  

   บริษัท ย ูซิตี ้จ ำกัด (มหำชน)   

 

หน้า 31 
 

12. สถำนภำพของผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

สถานะของใบส าคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้แจ้งความจ านงการใช้สทิธิและวนั
ก่อนวนัที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วอนัเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แจ้งความจ านงการใช้สิทธิ และ
สถานภาพดงักล่าวนีจ้ะสิน้สดุลงในวนัที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วอนัเนื่องมาจาก
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วแล้ว 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยงัไม่ได้น าหุ้นสามญั
เพิ่มทุนที่เกิดขึน้จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์  ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ได้ท าการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทฯ จะด าเนินการออกหุ้นสามัญ 
เพิ่มทนุใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมีสทิธิจะ
ได้รับหากราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ อย่างไรก็
ตาม ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิอาจได้รับหุ้นสามญัสว่นเพิ่มช้ากวา่หุ้นสามญัที่ได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว ทัง้นี ้ไม่เกิน 
45 วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ 

13. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 

บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

14. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ ไมม่ีข้อจ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีข้อจ ากดัการใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ และมีข้อจ ากดัอนัสบืเนื่องมาจากข้อบงัคบัของบริษัทฯ ว่าด้วยเร่ืองอตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่ง
ด้าว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ เป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้
ด าเนินการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้สทิธิตามข้อ 1.2.7 หากการใช้สทิธิดงักลา่ว
จะท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ตามที่ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

(ข) หากข้อจ ากัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลท าให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ เป็นคนต่างด้าวที่ได้
ด าเนินการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 ไม่สามารถใช้สิทธิได้
ตามจ านวนที่ระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น 






