
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแแสดงสทิธิและผู้ถอืใบส ำคัญแแสดงสทิธิ  
ที่จะซือ้หุ้นสำมญแบริษญท ซญงโกะ ไดคัำซติง้ (ประเทศไทย) จ ำกญด (มหำชน) คัรญง้ที่ 1 (SANKO - W1) 

ส ำหรญบผู้ถอืหุ้นเดิม  
ลงวญนที่ 31 ตุลำคัม 2561  



2 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแแสดงสทิธิ 
และผู้ถอืใบส ำคัญแแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญแของ 

บริษญท ซญงโกะ ไดคัำซติง้ (ประเทศไทย) จ ำกญด (มหำชน) คัรญง้ที่ 1 
 

ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ที่
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบสําคญัแสดงสิทธิ (“ใบสําคญัแสดง
สทิธิ” หรือ “SANKO - W1”) ออกโดยบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมตทิีป่ระชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่10 ตลุาคม 2561   

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะได้รับสทิธิตามทีไ่ด้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิ โดยผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธิทกุประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและ
เข้าใจข้อกําหนดตา่ง ๆ ในข้อกําหนดสทิธินีเ้ป็นอยา่งดีแล้ว ทัง้นี ้ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนา
ข้อกําหนดสิทธิไว้ ณ สํานกังานใหญ่ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิเพื่อให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนา
ข้อกําหนดสทิธิและสญัญาตา่ง ๆ ได้ในวนัและเวลาทําการของผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

 
คั ำจ ำกญดคัวำม  
คําและข้อความตา่ง ๆ ทีใ่ช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธิ ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้ 
ข้อกําหนดสทิธิแหง่ 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

หมายถึง ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและ 
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซ
ติง้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
สามญัเดิมของบริษัทในอตัราส่วน 3 หุ้ นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคญัแสดงสิทธิ (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ” หรือ “SANKO - W1”) 
(รวมถึงที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของ
บริษัท ชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือได้ 

ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ใบที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
เพื่อใช้แทนใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท ซงัโกะ 
ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

บริษัท หรือ ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท และให้รวมถึง 

ผู้ ถือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
วนัทําการ หรือ 
วนัทําการของบริษัท 

หมายถึง วนัที่บริษัทเปิดทําการตามปกติ และไม่ใช่วนัเสาร์หรืออาทิตย์ หรือ 
วันอื่นใดที่บ ริษัทได้ประกาศโดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาด 
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) ให้เป็นวนัหยุด 
ของบริษัท 

ประกาศ ทจ.34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที่ ทจ.34/2551 เร่ือง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 
ที่ออกใหมแ่ละหุ้นที่ออกใหมเ่พื่อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ (รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนในอนาคต) 
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สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 
วนักําหนดการใช้สทิธิ   หมายถึง วนัที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง 

สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.1 ของ
ข้อกําหนดสทิธิ 

ระยะเวลาการแจ้งความ 
จํานงในการใช้สทิธิ   

หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้ 
หุ้ นสามัญของบริษัทสามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิตาม 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.2 ของข้อกําหนดสทิธิ 

   
  
1.  รำยละเอียดเกี่ยวกญบใบส ำคัญแแสดงสิทธิ  
 บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 หรือ SANKO - W1 จํานวนไม่เกิน 99,698,321 หน่วย 
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่เสนอขายดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1.1 ลญกษณะส ำคัญแของใบส ำคัญแแสดงสิทธิ  
ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ที่อยูผู่้ เสนอขาย : เลขที่ 3/14 หมู่ 2 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบวั อําเภอ

บ้านคา่ย จงัหวดัระยอง 21120 
โทรศพัท์ 033-010-701 ถึง 05 
โทรสาร 033-010-707 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่1 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ที่
1” หรือ “SANKO - W1”) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทชนิดระบุช่ือผู้ ถือ 
และโอนเปลีย่นมือได้ 

จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขาย : ไมเ่กิน 99,698,321 หนว่ย (เก้าสบิเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพนั
สามร้อยยี่สบิเอ็ดหนว่ย) 

จํานวนหุ้นสามญัที่สาํรองเพื่อรองรับการใช้ 
สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

: ไมเ่กิน 99,698,321 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิด เป็นร้อย
ละ 33.33 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จํานวน 
299,094,963 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 
 
วิธีการคํานวณสดัสว่นหุ้นรองรับ 
= หุ้นรองรับสําหรับการออก SANKO-W1 ที่ออกในครัง้นี/้ หุ้นที่
จําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
= 99,698,321/ 299,094,963 
= 33.33%   



4 

วิธีการเสนอขาย   : เป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทในอตัราสว่น 3 หุ้น
สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษ ให้ปัด
เศษทิง้) 
ทัง้นีบ้ริษัทกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับ 
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้ในวนัที่ 19 ตลุาคม 2561 

 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 2 ปีนบัจากวนัที่ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (ตัง้แต่วนัที่ 31 ตุลาคม 

2561 จนถึงวนัท่ี 30 ตลุาคม 2563)  
วนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ  31 ตลุาคม 2561 
อตัราการใช้สทิธิ   : ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่ 1 หุ้นสามญั ใหม ่(อาจเปลีย่นแปลง

ภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ)  
ราคาการใช้สทิธิ : ราคาการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิจะเทา่กบั 1.00 บาทตอ่ หุ้น 

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลงัตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ระยะเวลาและกําหนดการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ สามารถใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ 
4 ครัง้ ทัง้นีกํ้าหนดการใช้สทิธิในวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 
2 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ คือวนัที่ 31 ตลุาคม 2561 
โดยครัง้ที่ 1 จะใช้สทิธิในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ครัง้ที่ 2 จะใช้สิทธิ
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ครัง้ที่ 3 จะใช้สิทธิในวันที่ 29 เมษายน 
2563 ครัง้สดุท้าย จะใช้สทิธิในวนัท่ี 30 ตลุาคม 2563 (ในกรณีที่วนั
กําหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เลื่อนวนักําหนดการใช้
สิทธิดงักลา่ว เป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สิทธิ
ครัง้ดงักลา่ว) 

วนัสิน้สดุอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 30 ตลุาคม 2563 
นายทะเบยีนใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด 

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้ น
สามญัของบริษัทฯ มีการซือ้ขายอยู่) 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิ : บริษัทจะนําหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ที่ออกและเสนอขายในครัง้นี  ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้ น
สามญัของบริษัทฯ มีการซือ้ขายอยู่) 

วิธีและเง่ือนไขการใช้สทิธิ : เป็นไปตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.2 
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : 1. หุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้

นี ้จะมีสทิธิและสภาพเทา่เทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกไป 
ก่อนหน้านีท้กุประการ 

  2.  นอกจากหุ้นสามญัจํานวน 99,698,321 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้ หุ้น
ละ 0.50 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญ 
แสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึน้อีก 
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เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิตามที่กําหนดไว้ 
ในข้อกําหนดสทิธิ 

  3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ ถือหุ้ นเนื่องจากการออกและเสนอขาย 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
เนื่องจากเป็นการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตาม
สดัส่วนการถือหุ้น ดงันัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่
ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  อยา่งไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้น
ครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสิทธิโดยบคุคลที่ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ทัง้จํานวน  จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม ดงันี ้

  1) การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 
     ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดง สิทธิ
โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะทําให้สดัส่วนการถือ
หุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 25.00  ซึ่งการคํานวณมี
รายละเอียด ดงันี ้

  การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น 
  =  .                  จํานวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้                 .     
       จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้
  =  .                  99,698,321 หุ้น                  .     
          299,094,963 หุ้น + 99,698,321 หุ้น 
  =   25.00 % 
   
  2)  การลดลงของราคา (Price Dilution) 

หากมีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ SANKO-W1 
และผู้ ถือหุ้ นเดิมใช้สิทธิทัง้ จํานวนราคาหุ้ นของบริษัทจะได้รับ
ผลกระทบด้านราคาประมาณ ร้อยละ 4.17 เนื่องจากการใช้สิทธิ
ตามใบแสดงสทิธิที่ 1 บาทตอ่หุ้นเป็นราคาที่ตํ่ากว่าราคาตลาดก่อน
เสนอขาย (“ราคาตลาด”) ซึง่เทา่กบัท่ี 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคา
ตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 15 วนัทําการติดต่อกัน
ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/ 2561 เมื่อวนัที่ 29 
สิงหาคม 2561 (ระหว่างวนัที่ 7 สิงหาคม 2561 ถึง 28 สิงหาคม 
2561) (ข้อมลูจาก SET) 

   
  3)  การลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution: EPS 

Dilution) 
ในกรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้

จํานวน 99,698,321 หน่วย  จะมีผลกระทบต่อกําไรต่อหุ้น (EPS 
Dilution) ลดลงเท่ากับร้อยละ 25.00 โดยกําไรสุทธิที่ใช้ในการ
คํานวณ คือ กําไรสุทธิย้อนหลงั 4 ไตรมาส (งวดไตรมาส 2/2561 
ย้อนหลังไป ถึง ไตรมาส 2/2560) เท่ากับ 17.07 ล้านบาทโดย
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คํานวณจากสตูรการคํานวณ ดงันี ้
  Earnings dilution  
  =    (กําไรตอ่หุ้น – กําไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย* 
                           กําไรตอ่หุ้น 
  *กําไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย = .            กําไรสทุธิ              . 
                   (จํานวนหุ้นชําระแล้ว + จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขาย) 
  กําไรตอ่หุ้นก่อนเสนอขาย  = .            17,070,000 บาท          . 
                                                      299,094,963 หุ้น 
  =  0.06 บาท 
  กําไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย  = .           17,070,000 บาท          . 
                                          299,094,963 หุ้น + 99,698,321 หุ้น 
  =  0.04 บาท 
  Earnings dilution 
  =    0.06 บาท – 0.04 บาท 
                  0.06 บาท 
  =   25.00 % 
    

1.2 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ  
 1.2.1  วญนก ำหนดกำรใช้สิทธิ  

 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ 4 ครัง้  ทัง้นี ้กําหนดการใช้สิทธิในวนัที่
ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ คือวนัที่ 31 ตลุาคม 2561 โดยครัง้ที่ 1 จะใช้สิทธิ
ในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ครัง้ที่ 2 จะใช้สิทธิในวนัที่ 30 ตลุาคม 2562 ครัง้ที่ 3 จะใช้สิทธิในวนัที่ 29 เมษายน 2563 ครัง้
สดุท้าย จะใช้สทิธิในวนัท่ี 30 ตลุาคม 2563 

 ทัง้นี ้ในกรณีที่วนักําหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เลื่อนวันกําหนดการใช้สิทธิดงักลา่ว เป็นวนั
ทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว 

1.2.2 ระยะเวลำกำรแจ้งคัวำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  
 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ

ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามวิธีทีร่ะบไุว้ในข้อ 1.2.5 โดยมีระยะเวลาแจ้งความจํานงใน การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
ดงันี ้ 

- กำรแจ้งคัวำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิกำรซือ้หุ้นสำมญแ  
 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์ที่จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจํานงในการ

ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างเวลา 10.00 – 15.30 น. ของทกุวนัทําการ ภายในระยะเวลา 5 วนั
ก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิและภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ( “ระยะเวลาการ แจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิ” ) ในกรณีทีว่นักําหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เลือ่นวนักําหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว เป็นวนั
ทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สทิธิ ดงักลา่ว  

 ทัง้นี ้การแจ้งข่าวเก่ียวกบัการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้
สทิธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดงักลา่วอยา่งน้อย 5 วนัทําการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในผ่านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ (ระบบ SET Portal) สําหรับการใช้สิทธิ  บริษัทจะสง่จดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายช่ือที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้าย ภายใน 21 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึน้เคร่ืองหมาย
ห้ามการซือ้ขาย (SP) ลว่งหน้า 2 วนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิใน
กรณีทีว่นัแรกของการปิดสมดุทะเบียนดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุของตลาดหลกัทรัพย์  ให้เลื่อนเป็นวนัทําการก่อนหน้า  และ
ในกรณีที่วนักําหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดทําการของบริษัท ให้เลื่อนวนักําหนดการใช้สิทธิดงักล่าว เป็นวนัทําการ
สุดท้ายก่อนหน้าวันกําหนดการใช้สิทธิดังกล่าว  ทัง้นี ้ใบสําคัญแสดงสิทธิจะถูกพักการซือ้ขายตัง้แต่วันแรกที่ตลาด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย SP จนถึงวนักําหนดการใช้สทิธิ  

 
1.2.3  นำยทะเบียนของใบส ำคัญแแสดงสิทธิ 
 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง   
 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
 โทรศพัท์ 02-009-9000  
 โทรสาร  02-009-9991  
 E-mail: SETContactCenter@set.or.th 
 นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งใน

สมดุทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ช่ือและนามสกุล สญัชาติและที่อยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและรายละเอียดอื่น ๆ  ที่
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะกําหนด  ในกรณีข้อมลูไมต่รงกนั จะถือวา่ข้อมลูที่ปรากฏอยู่ในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง ดงันัน้ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง 
หรือแก้ไขข้อผิดพลาดใน รายละเอียดในการลงบนัทกึสมดุทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิตอ่นายทะเบียนโดยตรง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง ดงักลา่ว
ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วผ่านทางข่าวตลาดหลกัทรัพย์ โดยไม่ชกัช้า และแจ้งให้
สาํนกังาน  ก.ล.ต.  ทราบภายใน  15 วนั  รวมทัง้บริษัทจะดําเนินการจดัสง่หนงัสอืแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วให้กบัผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย  

 
1.2.4  สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ  
 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 
 ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซัน่ส์ เพลส ชัน้ 12  
 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร10330 
 โทรศพัท์ (66) 0-2672-5999 ตอ่ 2521 และ 2525 
 โทรสาร (66) 0-2672-5929  
 ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กบัผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป  
 
1.2.5 วิธีกำรใช้สิทธิ  
 (1) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจํานง

การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ที่บริษัท หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.sankothai.net)  ในระหว่างระยะเวลา
แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ  ตามทีร่ะบใุนข้อ 1.2.2  และนําสง่ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตาม

mailto:SETContactCenter@set.or.th
http://(www.sankothai.net/
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แบบทีต่ลาดหลกัทรัพย์กําหนด ทีร่ะบวุา่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินัน้มีสิทธิตามจํานวนที่ระบอุยู่ใน ใบแจ้งความจํานงการ
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั โดยในกรณีของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่อยูใ่นระบบใบหุ้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสําคญั
แสดงสทิธิเป็นหลกัฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิได้ทนัที  

 ในกรณีทีใ่บสาํคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ ต้องการ
ใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด  โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ทําหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  (Broker)    
ของตน  และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะดําเนินการแจ้งกับบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD” 
หรือ “ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) เพื่อขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิสาํหรับนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการซือ้หุ้นที่จะยื่นกบั
บริษัท เพื่อดําเนินการใช้สทิธิตอ่ไป  

 (2) วิธีการชําระเงิน 
 (2.1) ชําระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั 

 (มหาชน) ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ทกุสาขา โดยใช้แบบฟอร์มชําระเงินผ่านระบบ Bill 
Payment และกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบเุลขทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 10 หลกั (ตามที่ปรากฎในใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ) เป็นรหัสอ้างอิง 1(Ref.1) และเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลกัหรือเลขหนงัสือเดินทางของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นรหัสอ้างอิง 2(Ref.2) ทัง้นี ้เช็ค 
แคชเชียร์เช็คหรือ ดร๊าฟท์เท่านัน้ โดยสัง่จ่ายในนาม “บริษัทหลกัทรัพย์โกลเบล็ก จํากดั เพื่อการจองซือ้หุ้น” และ
ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกับญัชีในเขตเดียวกนัทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ SANKO-W1 ซึ่ง ชําระ
เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) จะต้องนําสง่
เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจํานงการใช้สทิธิตามข้อ 3.1 –3.4 ให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 
 (2.2)  ชําระโดยการโอนเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เข้าบญัชี 
“บริษัทหลกัทรัพย์โกลเบลก็ จํากดั เพื่อการจองซือ้หุ้น” ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

 ทกุสาขา โดยใช้แบบฟอร์มใบชําระเงินผา่นระบบ Bill Payment หรือ ช่องทางอิเลก็ทรอนกิสก์ารชําระค่าสินค้าและ
บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)และกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบเุลขทะเบียนผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิ 10 หลกั (ตามที่ปรากฏในใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งจดัสง่โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ) เป็นรหสั
อ้างอิง 1 (Ref.1) และเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกัหรือเลขหนงัสือเดินทางของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็น
รหสัอ้างอิง 2 (Ref.2) ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซึง่ชําระโดยการโอนเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารก
ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) จะต้องนําสง่เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจํานงการใช้สิทธิตามข้อ 3.1 – 3.4 ให้แก่
ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 
 

ทญง้นี ้กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญแเพิ่มทุนดญงกล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือตญวแทนรญบแจ้งคัวำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิได้รญบ
หลญกฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำวข้ำงต้นและเรียกเก็บเงนิจ ำนวนดญงกล่ำวได้แล้วเท่ำนญน้ หำกตญวแทนรญบ
แจ้งคัวำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจำกคัวำมผิดของบริษญทฯ และ/หรือ 
ตญวแทนรญบแจ้งคัวำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะถอืว่ำผู้ถอืใบส ำคัญแแสดงสิทธแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมญแเพิ่มทุนในคัรญง้นญน้ๆ 

หมำยเหตุ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี
และ/หรืออากรแสตมป์ ทัง้หมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับหรือ
กฎหมายอื่นทีเ่ก่ียวข้อง หรือบงัคบัใช้ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ถ้ามี)  
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 (3)  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมด หรือบางส่วนก็ได้ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ 
แสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้ สทิธิ  
และจะต้องปฏิบตัิให้ถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายตา่ง ๆ ทีใ่ช้บงัคบัเก่ียวกบัการใช้สทิธิ จองซือ้หุ้น
สามญัด้วย โดยดําเนินการและสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้ให้แก่บริษัทตามสถานที่ท่ีระบใุน ข้อ 1.2.4 

 (3.1)  แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชัดเจน และครบถ้วน
แล้วทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ   
 (3.2)  ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที่ระบวุ่าผู้ ถือนัน้มีสิทธิในใบสําคญั แสดงสิทธิ
ตามจํานวนทีร่ะบอุยูใ่นแบบแสดงจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั โดย  
  (ก)  จํานวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัรา

การใช้สิทธิเท่ากับใบสําคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามญั เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ
ตามที่ระบไุว้ในข้อ 4 และ  

  (ข)  ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัไม่ตํ่ากว่า 100 หุ้น หรือทวีคณูของ 
100 หุ้น ยกเว้นกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิดงักล่าวมีเศษ  อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ  ทีม่ีสทิธิในการซือ้หุ้นสามญัตํ่ากว่า 100 หุ้น จะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้น
สามญัในครัง้เดียวทัง้จํานวน 

 (3.3)  หลกัฐานการชําระเงิน  
 (3.4)  หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ  

 (ก.)  บคุคลสญัชาติไทย :  
สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรข้าราชการ/สําเนาบตัรพนกังาน รัฐวิสาหกิจที่
ยงัไม่หมดอายุ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ซึ่งทําให้ช่ือ หรือนามสกุลไม่ตรงกับ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ให้แนบเอกสารทีอ่อกโดยหนว่ยงาน ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า 
ใบแจ้งเปลีย่นช่ือหรือนามสกลุ เป็นต้น) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง  

 (ข.)   บคุคลทีม่ิใช่สญัชาติไทย :  
  สาํเนาหนงัสอืเดินทางทีย่งัไมห่มดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง  
 (ค.)  นิติบคุคลในประเทศ :   

 สาํเนาหนงัสอืรับรองบริษัททีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัใช้สิทธิ
ในครัง้นัน้ ๆ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มี อํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ ๆ พร้อม
ประทบัตราสาํคญัของนิติ บคุคล (ถ้ามี) 

 เอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (ก.) หรือ (ข.) พร้อม รับรองสาํเนาถกูต้อง 
(ยกเว้นกรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ บริษัทผู้ ฝาก
หลกัทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ โอน/ผู้ รับโอน ไม่
ต้องสง่ หลกัฐานดงักลา่ว)  

 (ง.)   นิติบคุคลตา่งประเทศ :  
 สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคับ และหนงัสือรับรองที่

ออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัใช้สทิธิ ซึง่รับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 
 เอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (ก.) หรือ (ข.) พร้อม รับรองสาํเนาถกูต้อง 

 (จ)   คสัโตเดียน (Custodian):  
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 สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศทีอ่อกเอกสารนัน้ โดย
มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัท่ียื่นใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  พร้อมหนงัสือ
แตง่ตัง้คสัโตเดียน  หนงัสอืมอบอํานาจ (ถ้ามี) 

 เอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (ก.) หรือ (ข.)  พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 
ทญง้นี ้หำกผู้ถอืใบส ำคัญแแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลญกฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำว ข้ำงต้น บริษญทขอสงวน
สิทธิที่จะถอืว่ำผู้ถอืใบส ำคัญแแสดงสทิธิไม่ประสงค์ัจะใช้สทิธิตำมใบส ำคัญแแสดงสทิธิในคัรญง้นญน้ๆ  อยา่งไรก็ตาม 
บริษัทสามารถใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ตามความ
เหมาะสม  

 (4) จํานวนหุ้นสามญัที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ ถือ  
ใบสําคญัแสดงสิทธิได้ชําระตามที่กลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้น
สามญัเป็นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิคณูด้วย อตัราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้
สทิธิและ/หรืออตัราการใช้สทิธิแล้ว ทําให้มีเศษเหลอือยูจ่ากการคํานวณดงักลา่ว บริษัทจะไมน่ําเศษดงักลา่วมาคดิคาํนวณ 
และจะชําระเงินท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิดงักลา่วคืนให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิดงันี ้

 (4.1)  กรณีผู้ใช้สทิธิเป็นลกูค้าของตวัแทนรับแจ้งความจํานงการใช้สทิธิ  
 ให้ตัวแทนรับแจ้งความจํานงการใช้สิทธิคืนเงินค่าที่เหลือจากการใช้สิทธิ โดยหกับัญชีเงินฝาก
ธนาคารของตวัแทนรับแจ้งความจํานงการใช้สิทธิโดยอตัโนมตัิ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบญัชี
เงินฝากธนาคารของลกูค้า หรือโดยโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามประเภทบญัชีที่ลกูค้าแจ้งไว้ภายใน 5 
วันทําการ นับตัง้แต่วันปิดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ วันที่สิน้สุดระยะเวลายกเลิกการใช้สิทธิ หรือวันที่ปรากฎ
ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตแุหง่การยกเลกิการใช้สทิธิ แล้วแตก่รณี 

(4.2)  กรณีผู้ใช้สทิธิเป็นบคุคลทัว่ไป ที่มิใช่ลกูค้าของตวัแทนรับแจ้งความจํานงการใช้สทิธิ 
 ให้ตวัแทนรับแจ้งความจํานงการใช้สิทธิคืนเงินค่าที่เหลือจากการใช้สิทธิ โดยโอนเงินให้ผู้ ใช้สิทธิ

ผ่านบญัชีธนาคารที่ระบไุว้ในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิภายใน 7 วนัทําการ หรือสัง่จ่ายเช็คในนามผู้จองซือ้
หลกัทรัพย์ภายใน 10 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัปิดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ วนัที่สิน้สดุระยะเวลายกเลิกการใช้สิทธิ 
หรือวนัท่ีปรากฎข้อเท็จจริงที่เป็นเหตแุหง่การยกเลกิการใช้สทิธิ แล้วแตก่รณี 
  กําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ตามวิธีการและเง่ือนไขที่บริษัทกําหนด โดยไมม่ีดอกเบีย้ และ/ หรือ
คา่เสียหายอื่นใด  ทัง้นีใ้นกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและ
อตัราการใช้สทิธิตามที่ระบใุนเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ  ให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

(5) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้
ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงั
การเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญั (จํานวน หุ้นสามญัคํานวณได้จากอตัราการใช้สิทธิใหม ่
คณูกบัจํานวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงการใช้สิทธิ เมื่อคํานวณได้จํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษ
ของหุ้นนัน้ทิง้) 

(6) หากบริษัทได้รับเอกสารแจ้งความจํานงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.5 (3) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือ
ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญนัน้ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือ
กฎหมายตา่ง ๆ   ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขภายในระยะเวลาแจ้งความจํานง
ในการใช้สทิธิในครัง้นัน้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทจะถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้ 
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สิทธิ  และบริษัทจะจดัสง่ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ และเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิ  และให้ถือวา่ ใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้สิน้สภาพลงและหมดสทิธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป  ซึง่บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายอื่นใดไม่
วา่กรณีใดก็ตาม 

(7) ในกรณีที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ชําระเงินในการใช้สทิธิไม่ครบถ้วน หรือมีการชําระเงินเกินจํานวนใน
การใช้สทิธิ บริษัทสงวนสทิธิที่จะดําเนินการประการใดประการหนึง่ตอ่ไปนี ้ตามทีบ่ริษัทเห็นสมควร 

(7.1)  ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิมีจํานวนเท่ากบั (ก) จํานวนหุ้นสามญัที่พึงจะได้รับตามสิทธิ 
หรือ (ข) จํานวนหุ้นสามญัที่พึงได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิ
และอตัราการใช้สทิธิในขณะนัน้ แล้วแตจํ่านวนใดจะน้อยกวา่ หรือ  

(7.2)  ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ  หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจํานวนการใช้สิทธิภายในระยะเวลา
ดงักลา่วให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้นัน้เฉพาะสว่นที่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน  และให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินัน้สิน้สภาพลง
และหมดสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วอีกต่อไป  ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้ 
และ/หรือคา่เสยีหายอื่นใดไมว่า่ กรณีใดก็ตาม  

 ในกรณีตามข้อ (7.1) หรือ (7.2) หากมีกรณีต้องสง่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะ
สง่เงินทีไ่ด้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิดงันี ้
  (7.2.1) กรณีผู้ใช้สทิธิเป็นลกูค้าของตวัแทนรับแจ้งความจํานงการใช้สทิธิ  

          ให้ตวัแทนรับแจ้งความจํานงการใช้สทิธิคืนเงินคา่ที่เหลอืจากการใช้สทิธิ โดยหกับญัชีเงินฝาก
ธนาคารของตวัแทนรับแจ้งความจํานงการใช้สทิธิโดยอตัโนมตัิ (Automated Transfer System (ATS)) เข้า
บญัชีเงินฝากธนาคารของลกูค้า หรือโดยโอนเงินเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามประเภทบญัชีที่ลกูค้าแจ้ง
ไว้ภายใน 5 วนัทําการ นบัตัง้แตว่นัปิดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ วนัท่ีสิน้สดุระยะเวลายกเลกิการใช้สิทธิ หรือ
วนัท่ีปรากฎข้อเท็จจริงที่เป็นเหตแุหง่การยกเลกิการใช้สทิธิ แล้วแตก่รณี 
 (7.2.2) กรณีผู้ใช้สทิธิเป็นบคุคลทัว่ไป ที่มิใช่ลกูค้าของตวัแทนรับแจ้งความจํานงการใช้สทิธิ 
  ให้ตวัแทนรับแจ้งความจํานงการใช้สทิธิคืนเงินคา่ที่เหลอืจากการใช้สทิธิ โดยโอนเงินให้ผู้ ใช้
สทิธิผา่นบญัชีธนาคารท่ีระบไุว้ในใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิภายใน 7 วนัทําการ หรือสัง่จ่ายเช็คในนาม
ผู้จองซือ้หลกัทรัพย์ภายใน 10 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัปิดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ วนัที่สิน้สดุระยะเวลา
ยกเลกิการใช้สทิธิ หรือวนัท่ีปรากฎข้อเท็จจริงที่เป็นเหตแุหง่การยกเลกิการใช้สทิธิ แล้วแตก่รณี  ตามวิธีการ
และเง่ือนไขที่บริษัทกําหนด โดยไมม่ีดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายอื่นใด  อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใดๆ หากได้
มีการสง่มอบเช็คคืนเงินท่ีเหลอื จากการใช้สทิธิหรือเงินท่ีได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิ  
โดยได้สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว  ให้
ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป  
(8) เมื่อผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานง

การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั กล่าวคือ ได้สง่มอบทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิแบบแสดงความจํานง การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และ
ชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ตามเง่ือนไขแล้ว ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถเพิกถอน
การใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัท 
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(9) ในกรณีที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นจํานวนหน่วยมากกว่าจํานวนหน่วยที่
ประสงค์จะใช้สทิธิ บริษัทจะสง่ใบสาํคญัแสดงสิทธิใบใหม่ที่มีจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิสว่นที่เหลือคืนให้แก่ผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สทิธินัน้ ๆ และ จะทําการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิใบเก่า 

(10) เมื่อพ้นกําหนดวนัใช้สิทธิแล้ว แต่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิที่
กําหนดไว้อยา่งครบถ้วน ให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ และผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะ
ใช้สทิธิไมไ่ด้อีก 

(11) ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยหรือไม่ใช่นิติบุคคลในประเทศ จะ
สามารถใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ก็ตอ่เมื่อการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไม่ทําให้ขดัต่อข้อบงัคบั
ของบริษัทเก่ียวกบัสทิธิการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทีม่ิใช่สญัชาติไทย ตามทีร่ะบใุนข้อ 9 ข้อจํากดัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

(12) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้น
สามญัทีอ่อกใหมส่าํหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ และบริษัทได้รับชําระค่าหุ้น
ครบตามจํานวนที่มีการใช้สทิธิแล้ว นอกจากนี ้บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้า
เป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัทีค่ํานวณได้จากการใช้สทิธิ 

(13) ในกรณีที่หุ้ นสามัญที่สํารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ  บริษัทจะดําเนินการชดใช้
คา่เสยีหายทีเ่กิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ไมส่ามารถใช้สทิธิได้  อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะไมช่ดใช้คา่เสยีหายให้แก่
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ไมส่ามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากการถกูจํากดัสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของ
บริษัท ไมว่า่หุ้นสามญัทีส่าํรองไว้จะมีจํานวนเพียงพอหรือไม่ก็ตาม เช่น ในกรณีของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต่างด้าวที่ไม่
สามารถใช้สทิธิเพราะถกูจํากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นทีร่ะบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น 

(14) ใบสาํคญัแสดงสทิธินีไ้มม่ีข้อกําหนดให้บริษัทเรียกให้ใช้สทิธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลาทีกํ่าหนด 
(15) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯหรือบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้พิจารณาข้อกําหนด เง่ือนไขอื่นและรายละเอียดอื่นๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิทัง้ด้านราคาและอตัราการใช้สิทธิตามวิธีการคํานวณที่เหมาะสมเมื่อมีเหตุการณ์
ตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้องกําหนด ทัง้นี ้หากมีกรณีที่จําเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตามกฎระเบียบตอ่ไป 

 
2.  กำรจญดสรรและกำรส่งมอบ 

2.1 วิธีกำรจญดสรรใบส ำคัญแแสดงสิทธิ 
  บริษัทจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสทิธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิตามวนักําหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record Date)  วนัที่ 19 ตลุาคม 2561 ในอตัราสว่น 3 หุ้น
สามญัเดิมตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยไมค่ิดมลูคา่ (ในกรณีทีม่ีเศษให้ปัดเศษทิง้)  

 
2.2 วิธีกำรส่งมอบใบส ำคัญแแสดงสิทธิ  
 บริษัทจะดําเนินการแต่งตัง้ให้ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ เป็นนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะ

ดําเนินการสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมทีม่ีสทิธิได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิตามวนั กําหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหุ้นทีม่ีสทิธิได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ (Record Date) 19 ตลุาคม 2561 ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 
หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ในกรณีทีม่ีเศษให้ปัดเศษทิง้) ดงัรายละเอียดดงันี ้ 

2.2.1  ในกรณีที่ ผู้ถอืหุ้นเดิมไม่มีบญแชีซือ้ขำยหลญกทรญพย์กญบบริษญทหลญกทรญพย์หรือศูนย์รญบฝำกหลญกทรญพย์  
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 นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะทําการสง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิ
ตามจํานวนที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือและที่อยู่ที่ระบุในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิ ได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ (Record Date) วนัที ่
19 ตุลาคม 2561 โดยเร็ว ในกรณีนีผู้้ ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรในตลาด
หลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิและตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้ใบสําคญัแสดงสิทธิทําการซือ้ขายได้ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งอาจได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทได้รับอนญุาตให้เข้าทําการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์   

2.2.2 ในกรณีที่ ผู้ถอืหุ้นเดิมมีบญแชีซือ้ขำยหลญกทรญพย์กญบบริษญทหลญกทรญพย์หรือศูนย์รญบฝำกหลญกทรญพย์ 
 นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะดําเนินการนําใบสําคญัแสดงสิทธิ
ฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชี
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะ
บนัทกึยอดบญัชีจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิทีผู่้ ได้รับการจดัสรรฝากไว้ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ทีไ่ด้รับการจดัสรร
โดยเร็ว ในกรณีนีผู้้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่
ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้ใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ช่ือของผู้ ถือหุ้นที่ได้รับ
การจดัสรรจะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ ได้รับการจดัสรรประสงค์ที่จะฝากใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ใน
บญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้ แล้ว บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะดําเนินการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ทีไ่ด้รับ
การจดัสรรตามข้อ (2.2.1) แทน  

2.2.3 ในกรณีที่ ผู้ถอืหุ้นเดิมมีบญแชีซือ้ขำยหลญกทรญพย์กญบศูนย์รญบฝำกหลญกทรญพย์สมำชิกเลขที่ 600   
นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัท คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะดําเนินการนําใบสําคญัแสดงสิทธิที่

ได้รับจดัสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ
ตามจํานวนทีไ่ด้รับจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที ่600 และออกหลกัฐานการฝากให้ผู้จองซือ้โดยเร็ว หาก
ผู้ ถือหุ้นทีไ่ด้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิต้องการขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะต้องถอนใบสําคญัแสดง
สิทธิออกจากบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 โดยต้องติดต่อที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือ บริษัท
หลกัทรัพย์ ซึง่อาจจะมีคา่ธรรมเนียมในการดําเนินการตามอตัราที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือตามทีบ่ริษัทหลกัทรัพย์
นัน้ ๆ กําหนด ทัง้นี ้การถอนใบสําคญัแสดงสิทธิที่ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้
ระยะเวลาหนึง่ในการดําเนินการ  ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นทีไ่ด้รับการจดัสรรจะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์
ได้ทนัทีเ่มื่อตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้นที่
ได้รับการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิได้ดําเนินการถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สามาชิกเลขที่ 
600 ดงักลา่วแล้ว  

 
3.  กำรชดใช้ค่ัำเสียหำย กรณีบริษญทไม่สำมำรถจญดให้มีหุ้นสำมญแเพื่อรองรญบกำรใช้สิทธิ 
 บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียด ดงันี ้ 

3.1 การคํานวณค่าเสียหายบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิได้มาแสดงความจํานงที่จะใช้สทิธิได้ปฏิบตัิถกูต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ และบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้น
สามญัเพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิได้อยา่งครบถ้วน โดยคา่เสยีหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิข้างต้น สามารถคํานวณได้ดงันี ้ 

 คา่เสยีหายตอ่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย = B X [MP – EP]  
 โดยที ่ 
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 B    คือ จํานวนหุ้ นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี  และ/หรือเพิ่มขึน้ได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่
เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ ตอ่ 1 หนว่ย  

 MP  คือ  ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท ซึ่งคํานวณจากมลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัของ
บริษัททัง้หมดหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัททีม่ีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหวา่งระยะเวลา 5 วนัทํา
การ (วนัที่เปิดทําการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดต่อกนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ซึ่งผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิได้แจ้งความจํานงการใช้สทิธิ  

 EP  คือ  ราคาการใช้สิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้วตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิ  
 ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยที่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญ แต่ไม่สามารถจองซือ้ได้ 
เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนที่มิใช่สญัชาติไทยในขณะนัน้เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49%) ของจํานวนหุ้นที่
จําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท ตามทีร่ะบไุว้ในข้อจํากดัการโอนหุ้นสามญั บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือดําเนินการอื่น
ใดให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่ สญัชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้อง
คา่เสยีหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทัง้สิน้  

 
3.2 วิธีกำรกำรชดใช้ค่ัำเสียหำย  
บริษัทจะชําระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะและจะจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วนั นบั จากวนั

กําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหาย ดงักล่าวทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบใุนแบบจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัโดยถกูต้องแล้วให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับคืน
เงินคา่เสยีหายแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือคา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป  

 
4.  เงื่อนไขกำรปรญบสิทธิ 
 บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัตลอดอายขุองใบสําคญัแสดง
สทิธิ  เมื่อเกิดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ ทัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ไมใ่ห้น้อยไปกวา่เดิม ดงันี ้ 

4.1 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ัำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญแของบริษญทอญนเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุ้นสำมญแที่ได้ออกแล้วของบริษญทฯ    

การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัที นบัตัง้แตว่นัทีไ่ด้มีการเปลีย่นแปลงมลูคา่
ทีต่ราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท  

 (ก) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 
  Par 1 =  Price 0 x Par 1 
         Par 0 
 (ข) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 
  Ratio 1  = Ratio 0 x Par 0  

         Par1 
 โดย 
 Price 1   คือ   ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
 Price 0 คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  
 Ratio 1  คือ      อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
 Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
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 Par 1   คือ  มลูคา่ทีต่ราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลีย่นแปลง  
 Par 0   คือ  มลูคา่ทีต่ราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลีย่นแปลง  

 
4.2 เมื่อบริษญทได้เสนอขำยหุ้นสำมญแให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทญ่วไป และ/หรือบุคัคัลใน

วงจ ำกญด ในรำคัำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญแที่ออกใหม่คั ำนวณได้ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคัำตลำดต่อหุ้นของหุ้น
สำมญแของบริษญท   
 การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะ ไม่ได้รับ
สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัทีอ่อกใหม ่(วนัแรกทีข่ึน้เคร่ืองหมาย XR และ/หรือ XW) กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม (Right Issues) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัทีอ่อกใหม ่กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี โดย “ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” 
คํานวณได้จากจํานวนเงินทัง้สิน้ทีบ่ริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัหกัด้วยคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดจากการออกหลกัทรัพย์
นัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทีอ่อกใหมท่ัง้หมด  

“ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” กําหนดไว้เท่ากบั “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญั
ของบริษัท” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญั
ทัง้หมดของบริษัท หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัททีม่ีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระยะเวลา 7 วนัทําการ 
(วนัท่ีเปิดทําการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนัก่อนวนัทีใ่ช้ในการคํานวณ   
 “วนัที่ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ (วนั
แรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย XR และ/หรือ XW) สําหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนั
แรกของการเสนอขายหุ้นสามญัทีอ่อกใหมส่าํหรับกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/ หรือกรณีที่เป็นการ
เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี  

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซือ้ขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายตุิธรรมเพื่อใช้ในการคํานวณแทน  

อนึง่ ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ ด้วยกนั 
ให้ใช้ราคาเสนอขายทกุราคามาคํานวณราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม ่แตใ่นกรณีทีก่ารเสนอขายดงักลา่วไม่อยู่
ภายใต้เง่ือนไขทีจ่ะต้องจองซือ้ด้วยกนัให้นําเฉพาะราคาเสนอขายทีต่ํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญั
ของบริษัท มาคํานวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้  

(ก)  ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 
  Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY]   
                             [MP (A+ B)]  

(ข)  อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 
  Ratio 1 =   Ratio 0 x [ MP (A + B )] 
                      (A x MP) + BY]  

 โดย 
 Price 1   คือ  ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0  คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP  คือ    ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 
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A                   คือ  จํานวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้ นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรก ของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออก
ใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามญั ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขาย
หุ้นสามญัให้แก่ บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

 B           คือ   จํานวนหุ้นสามญัทีอ่อกใหมท่ัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ และ/หรือ เสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขาย ให้แก่บคุคลในวงจํากดั  

 BY          คือ จํานวนเงินท่ีได้รับหกัด้วยคา่ใช้จา่ย (ถ้าม)ี จากหุ้นสามญัที่ออกใหมท่ัง้การเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอ
ขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั  

 
4.3 เมื่อบริษญทเสนอขำยหลญกทรญพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทญ่วไป และ/หรือ

บุคัคัลในวงจ ำกญด โดยที่หลญกทรญพย์นญน้ให้สิทธิแก่ผู้ถอืหลญกทรญพย์ในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมญแ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญแ (เช่นหุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคัญแแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญแ) โดยที่
รำคัำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญแที่ออกใหม่เพื่อรองรญบสิทธิ ดญงกล่ำวต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคัำตลำดต่อหุ้นของ
หุ้นสำมญแของบริษญท   

การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกทีผู่้ซือ้หุ้นสามญัไมไ่ด้รับสทิธิ
การจองซือ้หลกัทรัพย์ทีอ่อกใหมใ่ด ๆ ข้างต้นทีใ่ห้สทิธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้น
สามญั (วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย XR และ/หรือ XW) สําหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issues) 
และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิ
ในการซือ้หุ้ นสามัญ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากดั แล้วแตก่รณี  

“ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัทีอ่อกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิ” คํานวณได้จากจํานวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขาย
หลกัทรัพย์ทีใ่ห้สทิธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดจาก
การออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญันัน้ หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ที่ต้องออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธินัน้  

“ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ 4.2 ข้างต้น  
 (ก)  ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้ 
  Price 1 = Price 0 x [( A x MP ) + BY 

                                                           [MP (A+ B)]  
 

(ข)  อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
 Ratio 1 = Ratio 1 x [MP ( A + B )]  
                                          [(A x MP) + BY]  

 
 โดยที ่
 Price 1   คือ   ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0  คือ   ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
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 Ratio 1   คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0   คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP   คือ    ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 
 A  คือ  จํานวนหุ้นสามญัทีไ่ด้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ 
หรือ เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรก ของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่
ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ น
สามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/ หรือ กรณีเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

  B   คือ  จํานวนหุ้นสามญัทีอ่อกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธิของ หลกัทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิ
ที่จะแปลงสภาพ หรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ
ตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 
และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั  

 BY   คือ จํานวนเงินที่ได้รับหกัด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลกัทรัพย์ใด ๆ ที่ให้
สทิธิที่จะแปลงสภาพ หรือ เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั 
สาํหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคล ในวงจํากดั รวมกบัเงินทีจ่ะได้รับจากการใช้สิทธิ
แปลง สภาพหรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  

 
4.4 เมื่อบริษญทจ่ำยปญนผลทญง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมญแให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษญท  
การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิ

รับหุ้นปันผล (วนัแรกทีข่ึน้เคร่ืองหมาย XD)  
 (ก) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
 Price 1 =   Price 0 x A  
                                         [A + B] 
 (ข) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
  Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B]  
                                                A 

 
 โดยที ่
 Price 1   คือ   ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0  คือ   ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 Ratio 1   คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0   คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 A   คือ จํานวนหุ้นสามญัทีไ่ด้เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นสามญัเพื่อสทิธิในการรับหุ้นปันผล  

 B   คือ จํานวนหุ้นสามญัทีอ่อกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล  
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4.5 เมื่อบริษญทจ่ำยเงนิปญนผลเป็นเงนิเกินกว่ำอญตรำร้อยละ 80 ของก ำไรสุทธิหลญงหญกภำษีเงนิได้ของบริษญท

ฯ (ตำมงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร) ส ำหรญบกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญแชีใดๆ ระหว่ำงอำยุใบส ำคัญแแสดง
สิทธิที่ออกในคัรญง้นี ้ 

สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหว่างอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่
ขึน้เคร่ืองหมาย XD)  

อตัราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นคํานวณโดยนําเงินปันผลทีจ่่ายออกจริงจากผลการดําเนินงานในแต่
ละรอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและเงินสํารองตาม
กฎหมายของผลการดําเนินงานของรอบระยะบญัชีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดงักลา่ว ให้รวมถึงเงินปันผลที่
จ่ายระหวา่งกําลงัในแตล่ะรอบบญัชีดงักลา่วด้วย  

 
 (ก) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
  Price 1 = Price 0 x [MP – (D – R)]   
                          MP 
 (ข) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้ 
  Ratio 1 = Ratio 0 x MP   
                [MP – (D – R)]  
 

 โดยที ่
 Price 1   คือ   ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0  คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1   คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0   คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP  คือ      ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท  
 D   คือ  เงินปันผลตอ่หุ้นทีจ่่ายแก่ผู้ ถือหุ้น  

 R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอตัราร้อยละ 100 โดยคํานวณจากกําไรสทุธิตามงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสํารองตาม
กฎหมายหารด้วย จํานวนหุ้นทัง้หมดทีม่ีสทิธิได้รับเงินปันผล  

 ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 
  คือ  ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท  
 ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท  

  คือ  มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัท หารด้วย จํานวนหุ้นสามญัของ
บริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระยะเวลา 7 วันทําการ 
(วันที่เปิดทํา การซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวนัที่ใช้ใน การ
คํานวณ  
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 วนัทีใ่ช้ในการคาํนวณ  
คือ  วนัแรกทีผู่้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในเงินปันผล (วนัแรกทีข่ึน้เคร่ืองหมาย 

XD) 
  

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซือ้ขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายตุิธรรมเพื่อใช้ในการคํานวณแทน  

 
4.6 ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อญนท ำให้ผู้ถอืใบส ำคัญแแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อญนพึงได้ โดย

ที่เหตุกำรณ์ ใด ๆ นญน้ไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ 4.1 ถงึข้อ 4.5 บริษัทจะพิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการ
ใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ แทนอตัราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม 
โดยไมท่ําให้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวา่เดิม ทัง้นี ้ให้ถือวา่ผลการพิจารณานัน้เป็นที่สดุ โดยบริษัทจะแจ้ง
ตลาดหลกัทรัพย์และสํานกังาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนั นบัจากวนัที่มีเหตใุห้ต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 
หรือผลการพิจารณาเป็นทีส่ดุ พร้อมทัง้ปิดประกาศข้อกําหนดสทิธิที่ได้รับการแก้ไข ณ ทีท่ําการสาํนกังานใหญ่ และแจ้งให้
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบตามวิธีการในข้อ 12.5  
 

4.7 กำรคั ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคัำกำรใช้สิทธิและอญตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.6 เป็นอิสระ
ตอ่กนั สาํหรับในกรณีที่เหตกุารณ์ต่าง ๆ เกิดขึน้พร้อมกนัให้คํานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลําดบั ดงันีค้ือ ข้อ 4.1 → 4.5 
→ 4.4 →4.2 → 4.3) → 4.6 โดยในแตล่ะลาํดบัครัง้ที่คํานวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและ
อตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหนง่  

บริษัทจะดําเนินการแจ้งผลการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.6 โดยบอก
ถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตผุลทีต้่องมีการเปลีย่นแปลงดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ทราบผ่านทางข่าวตลาดหลกัทรัพย์ (SET Portal) โดยไม่ชกัช้าในวนัที่เหตกุารณ์เกิดขึน้หรือก่อนวนัหรือภายใน 9.00 น. 
ของวนัที่อตัราและราคาใช้สทิธิมีผลใช้บงัคบั และแจ้งตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัจากวนัที่ท่ีมีผลบงัคบัใช้
ตอ่การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ  

 
4.8 บริษญทจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคัำและอญตรำกำรใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับ

สทิธิ รวมทัง้จะไมข่ยายอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
 
4.9 บริษญทอำจท ำกำรปรญบรำคัำกำรใช้สิทธิคัวบคัู่กญบกำรออกใบส ำคัญแแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรญบ

อญตรำกำรใช้สิทธิก็ได้ ทัง้นี ้หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่ อนมุตัิให้ออกหุ้น
รองรับการปรับสทิธินัน้อยา่งเพียงพอตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่า บริษัทได้รับอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นรองรับ  

 
4.10 ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคัำกำรใช้สิทธิจนเป็นผลท ำให้รำคัำกำรใช้สิทธิใหม่มีรำคัำต ่ำกว่ำมูล

ค่ัำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญแของบริษญท (Par Value) บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาใช้สิทธิใหม่ เท่ากบัมลูค่าที่ตราไว้
ของหุ้นสามญัของบริษัท สาํหรับอตัราการใช้สทิธิใหมใ่ห้ใช้อตัราการใช้สทิธิที่คํานวณ ได้ตามข้อ 4.1) ถึงข้อ 4.6) เช่นเดิม  
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5.  สถำนภำพของใบส ำคัญแแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวญนที่ ผู้ถอืใบส ำคัญแแสดงสิทธิแสดงคัวำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ 
 สถานภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวนัที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แสดงความจํานงการใช้สิทธิ และ
วนัก่อนวนัทีก่ระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว อนัเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพและสทิธิเช่นเดียวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้แสดงความจํานงใช้สิทธิ  และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัที่
กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วอนัเนื่องมาจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิข้างต้นแล้ว  

ในกรณีทีบ่ริษัทมีการปรับราคาใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิในช่วงทีบ่ริษัทยงัไม่ได้นําหุ้นสามญัที่เกิดขึน้จาก
การใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ได้ทําการใช้สิทธิแล้วจะ
ได้รับการปรับสทิธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุ้นสามญัใหมเ่พิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุ
ตามจํานวนทีผู่้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสามญัสว่นเพิ่มอาจ
ได้รับช้ากวา่หุ้นสามญัทีไ่ด้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว แตไ่มเ่กิน 45 วนันบัจากวนัทีม่ีการปรับสทิธิ  
 
6.  สิทธิของหุ้นสำมญแใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแแสดงสิทธิ 

สทิธิของหุ้นสามญัทีอ่อกตามการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีจ้ะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น
สามญัเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านีแ้ล้ว  รวมทัง้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นี ้นบัแตว่นัทีก่ระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วและนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท  หากบริษัทได้ประกาศวนักําหนดให้สิทธิในเงินปันผล 
หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัทีก่ระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วและนายทะเบียนหุ้นสามญั
ของบริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทเรียบร้อยแล้ว  ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีทีม่กีารปรับสทิธิ  และบริษัทต้องออกหุ้นสามญัรองรับเพิ่มเติม  บริษัทจะดําเนินการยืน่มติทีป่ระชมุผู้
ถือหุ้นทีอ่นมุตัิให้ออกหุ้นสามญัรองรับเพิ่มเติมตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. โดยเร็ว  
 
7.  รำยละเอียดเกี่ยวกญบหุ้นออกใหม่เพื่อรองรญบใบส ำคัญแแสดงสิทธิ 

ลญกษณะส ำคัญแของหุ้น  
จํานวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคญั
แสดงสทิธิที่ออกและเสนอขาย ครัง้ที่ 1 (SANKO 
- W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ของบริษัท 

: ไม่ เ กิน  99,698,321 หุ้ น  คิ ด เ ป็ น ร้อย ละ  100 ขอ ง 
ใบสําคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
เดิมของบริษัทในครัง้นี ้

มลูคา่ที่ตราไว้  : หุ้นละ 0.50 บาท 
ราคาการใช้สทิธิ  : 1.00 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิ 

ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขปรับสทิธิ 
 
เนื่องจากหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้น

สามญัของบริษัทฯ มีการซือ้ขายอยู่) ดงันัน้ หุ้นสามญัที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถ
เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายหลงัจากที่บริษัทดําเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดงักล่าวต่อตลาด
หลกัทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะดําเนินการยื่นขออนญุาตนําหุ้นสามญัที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคญั
แสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็น หลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั นบัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลา
การใช้สิทธิ  ทัง้นี ้เพื่อให้หุ้นสามญัดงักล่าวสามารถทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของ
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บริษัทและในกรณีที่บริษัทมีหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้ บริษัทจะ
นําเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทและทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตอ่ไปตามลาํดบั  
 
8.  กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมญแออกใหม่ 

ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัสามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้ โดยจะต้องระบุมาในใบแจ้ง
ความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัด้วย  

(1) ในกรณีทีผู่้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบหุ้น ในนาม
ของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนจะสง่มอบใบหุ้นตามจํานวนที่ใช้สิทธิ
แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือทีอ่ยูท่ี่ระบไุว้ในใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้น
สามญัภายใน 15 วนัทําการ  นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สทิธิ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญั จะไมส่ามารถขายหุ้นสามญัทีเ่กิดจากการใช้สทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้นและ
ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์  ซึ่งอาจจะ
ได้รับใบหุ้นภายหลงัจากทีหุ่้นสามญัทีเ่กิดจากการใช้สทิธิได้รับอนญุาตให้ทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) ในกรณีทีผู่้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั แต่ประสงค์ที่ จะฝาก
หุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ อยู่ กรณีนีผู้้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิต้องระบช่ืุอบริษัทหลกัทรัพย์ เลขทีส่มาชิก (Broker) และเลขทีบ่ญัชี ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิให้ถูกต้องในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั บริษัทจะส่งมอบหุ้นสามญั
ผา่นบญัชีฝากหลกัทรัพย์ดงักลา่วภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ  ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัจะสามารถขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้
ทนัทีทีต่ลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัทีเ่กิดจากการใช้สทิธิทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้ในกรณีทีผู่้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเลือกให้บริษัทดําเนินการตามข้อ (2) ช่ือของผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น  จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักล่าว  มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นตามข้อ (1) แทน 

(3) ในกรณีที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามญัทีเ่กิดจากการใช้สทิธิฝากไว้กบัศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์  และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัตามจํานวนที่ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600  และออกหลกัฐานการฝาก
ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สทิธิ  เมื่อ
ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น  ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ดงักล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งอาจจะ มีค่าธรรมเนียมในการ
ดําเนินการตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ ตามที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ กําหนด  ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผู้ ที่
ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นทีไ่ด้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้เมื่อตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้
หุ้นของบริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์  และผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจาก
บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ดงักลา่วแล้ว  
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9.  ข้อจ ำกญดกำรโอนใบส ำคัญแแสดงสิทธิ 
9.1 การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 บริษัทไมม่ีข้อจํากดัในการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เว้นแต่การ โอนเกิดขึน้
ในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใช้สิทธิ และตลาด
หลกัทรัพย์จะทําการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามซือ้ขาย) ลว่งหน้า 2 วนัทําการจนถึงวนั Record Date โดยภายหลงัการออก
และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้บริษัทจะยื่นคําขออนญุาตนําใบสาํคญัแสดงสทิธิจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัทฯ มีการซือ้ขายอยู่)โดยเร็ว และ คาดว่าจะ
สามารถดําเนินการได้ภายใน 45 วนันบัจากวนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธิแล้วเสร็จ  

9.2 บคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย  
9.2.1 บริษัทจะไมอ่อกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ใช้สทิธิที่มิใช่สญัชาติไทย ซึง่ได้ดําเนินการใช้สทิธิตามวิธีการใช้สทิธิ  

จนทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของคนที่มิใช่สญัชาติไทยมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่ระบุใน
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที ่8 หรือตามสดัสว่นทีอ่าจมีการแก้ไขในข้อบงัคบัของบริษัทในอนาคต 

9.2.2 หากมีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิและ/หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิ  
รวมกนัมีมากกวา่จํานวนหุ้นสามญัทีอ่นญุาตให้ซือ้ได้โดยไมข่ดัตอ่ข้อจํากดัการโอนหุ้นเร่ืองสดัสว่น
การถือครองหุ้นของบคุคลทีม่ิใช่สญัชาติไทย  บริษัทจะดําเนินการให้ผู้ที่มิใช่สญัชาติไทยได้ใช้สิทธิ
ตามลาํดบัการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิที่ครบถ้วนสมบรูณ์ตามทีกํ่าหนดไว้  ทัง้นี ้หากมีผู้ทีม่ิใช่
สญัชาติไทยได้แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิที่ครบถ้วนสมบรูณ์ในลาํดบัเดียวกนั  บริษัทสามารถใช้
ดลุพินิจในการพิจารณาดําเนินการให้ผู้ที่มิใช่สญัชาติไทยดงักลา่วใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ได้ตามความเหมาะสม   

 9.2.3 หากข้อจํากดัการโอนดงักลา่วข้างต้นมีผลทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สทิธิที่มิใช่สญัชาติไทยทีไ่ด้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนที่
ระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น  บริษัทจะคืนใบสาํคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิ และเงินที่เหลือให้แก่ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทยดงักลา่ว ภายใน 14 วนั นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ  ตาม
วิธีการและเง่ือนไขทีบ่ริษัทกําหนด โดยไมม่ีดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายอื่นใด  

 9.2.4 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทยจะไมไ่ด้รับการชดเชย ไม่
วา่รูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไมส่ามารถดําเนินการใช้สทิธิได้โดยมีสาเหตมุาจากข้อจํากดัเร่ือง
สดัสว่นการถือครองหลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที่มิใช่
สญัชาติไทย  

9.2.5 ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยไม่สามารถใช้
สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั อนัเนื่องมาจากข้อจํากดัการโอนตามที่กลา่วในข้อ 9.2.1 และให้ถือ
วา่ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ มิใช่สญัชาติไทยดงักลา่ว 
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้
ทัง้สิน้  

 
10.  ที่มำของกำรก ำหนดรำคัำหลญกทรญพย์ที่เสนอขำย 

ไมม่ีการกําหนดราคาของใบสําคญัแสดงสิทธิ  เนื่องจากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วเป็นการออกโดยไม่
คิดมลูคา่  



23 

 
 
11. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแแสดงสิทธิ 

ในกรณีทีม่ีเหตใุห้เกิดผลกระทบต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้ในสว่นของราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิที่
ทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์นอกหนือจากที่กําหนดไว้  การเรียกและ/หรือการ ประชุมผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิให้เป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 

11.1  ในการเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยบริษัทหรือผู้ ถือใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ  ให้บริษัทจัดทําหนงัสือนดัประชุม ระบ ุสถานที่ วนั เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม  และเร่ืองที่จะ 
พิจารณาในทีป่ระชมุ  และจดัสง่ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นแต ่
ละราย ตามรายช่ือ และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิและแจ้งผ่าน 
ระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์  เพื่อกําหนดสทิธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการ
ประชุมในแต่ละครัง้  ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้จดัประชุมจะต้องมีผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิซึ่งถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิเป็นผู้ ร้องขอ  โดยทําเป็นหนงัสือที่ระบุเหตุผลอย่างชัดเจนในการขอให้มีการ
ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  และบริษัทจะต้องจดัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน ระยะเวลา 30 
วนันบัจากวนัทีไ่ด้รับหนงัสอืร้องขอให้จดัประชมุ   

11.2  ในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่น
ซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะต้องจดัทําหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่บริษัทกําหนด และ
ให้ยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะตอ่ประธานท่ีประชมุหรือผู้ที่ประธานที่ประชมุมอบหมายก่อนเร่ิมประชมุ   

 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  หมายถึง  ผู้ ถือใบสําคญั 
แสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นของบริษัทในขณะนัน้  โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบสําคญั 
แสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ  ห้ามมิให้ผู้ ถือ 
ใบสําคญัแสดงสิทธิคนนัน้ออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีส่วนได้
เสียตามข้อนี ้ หมายถึง  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีความขดัแย้งทาง ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ที่ประชุม
พิจารณาลงมติ  

11.3  ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิ
ที่ถืออยู่ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้ เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน นอกจากสทิธิที่ตนมีในฐานะเป็นผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

11.4  ในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่จัดขึน้โดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัททําหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ในกรณีที่ ผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผู้จดัประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบคุคลที่ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  
ลงมติเห็นชอบคดัเลอืก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบคุคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่
ทัง้สองกรณีประธานท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้าด  

11.5  องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้
สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิรวมกนัไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 25 ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิ จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์
ประชมุ  ให้ถือวา่การประชมุเป็นอนัระงบัไป  หากการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เป็นการเรียกโดย
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มติคณะกรรมการบริษัทให้นดัประชมุใหม่ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนั แตไ่มเ่กินกว่า 14 วนั นบัจาก
วนักําหนดประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้แรก  และให้บริษัทดําเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมไป
ยงัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุรายและตลาดหลกัทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบไุว้ข้างต้น  โดย
เร่ืองที่จะพิจารณาและลงมติในที่ประชุมครัง้ใหม่จะต้องเป็นเร่ืองเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการ
ประชุมครัง้ก่อนเท่านัน้  ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชุม  กลา่วคือ  มีผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิมาประชมุเทา่ใดถือว่าเป็นองค์ประชุม  ทัง้นี ้สําหรับในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุ  จะไมม่ีการเรียกประชมุใหม ่ 

11.6 ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้ว 45 นาที ยงัมีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเข้าร่วม
ประชมุยงัไมค่รบเป็นองค์ประชมุให้ถือวา่การประชมุเป็นอนัระงบัไป  

11.7  มติที่ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วย
ของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือ ใช้สิทธิไปแล้วบางสว่น ณ ขณะนัน้ ซึ่งมาประชุม และมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

11.8  มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผูกพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิทกุราย ไมว่า่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม  

11.9  ภายหลงัจากบริษัทได้ดําเนินการจัดประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบผา่นทางขา่วตลาดหลกัทรัพย์โดยเร็ว  

11.10 บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวัน 
ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยให้ประธานที่ประชุมถือใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ เป็นผู้ลงนาม 
รับรองรายงานการประชมุ และจดัเก็บรายงานการประชมุไว้ที่สํานกังานใหญ่ของบริษัท  ทัง้นี ้รายงานการ
ประชุมดงักล่าวซึ่งลงนามโดยประธานที่ประชุมในแต่ละครัง้ให้ถือว่าถูกต้อง  และผกูพนัผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิทกุรายไมว่า่จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม  และในกรณีที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิร้องขอ 
บริษัทจะจดัสง่รายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิรายที่ร้องขอ  โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทีเ่ก่ียวกบัการจดัสง่รายงานการประชมุนัน้  

11.11  ในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทมีสทิธิที่จะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คําอธิบายใน ที่
ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

11.12 บริษัทจะเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้หมด  
11.13 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินบัตัง้แต่วนัที่ประชุมเพื่อ 

ลงมติและบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สํานกังาน ก.ล.ต. และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้  

 
12.  กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแแสดงสิทธิ 

12.1  กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืใบส ำคัญแแสดงสิทธิหรือไม่ท ำให้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแ 
แสดงสิทธิด้อยลง  

 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธิในเร่ืองทีเ่ห็นได้วา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิโดยชดั แจ้ง 
หรือในส่วนซึ่งไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยลง  หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญัติหรือ 
หลกัเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  หรือกฎหมายอื่นใดที่ีเก่ียวข้อง  
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หรือกรณีการปรับสิทธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 4 ให้มีผลใช้บงัคบัโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

 
12.2  กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสำระส ำคัญแ 
 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธินอกเหนือจากกรณีตามข้อ 12.1  ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท  และ

ทีป่ระชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
 
12.3  เงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ  
 การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกําหนดสทิธิไมว่า่กรณีใด ๆ จะต้องไมเ่ป็นการขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ หรือ

การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิหรืออตัราการใช้สทิธิ ยกเว้นการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ที่ระบุ
ไว้ในข้อ 4 และต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึง ข้อกําหนด
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ่ทจ. 34/2551 หรือ กฎเกณฑ์ใด ๆ ของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือ
ของตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ทีจ่ะมีเพิ่มเติมภายหลงัทีบ่ริษัทได้จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้นีแ้ล้ว  

 
12.4  กระบวนกำรหรือขญน้ตอนในกำรจะด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ 
 (1)  บริษัทมีสทิธิเรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเพื่อขอมติใดๆ โดยจดัประชมุตามวิธีการทีกํ่าหนด

ไว้ในข้อกําหนดสทิธิ ซึ่งมติที่ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินีจ้ะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ทัง้นี  ้ประธานกรรมการหรือผู้ ที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทจะเป็นประธานในทีป่ระชมุ ซึง่มติโดยชอบของทีป่ระชมุผู้ถือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่เรียกประชุมและดําเนินการประชุมให้มีผลบงัคบัใช้และผกูพนัผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือตอบรับหนงัสือแทนการเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสทิธิหรือไมก็่ตาม  

 (2) ในการลงมติใดๆ บริษัทอาจขอความเห็นชอบจากผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นหนงัสอืแทนการเรียก
ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพื่อลงมติใดๆ ดงักลา่ว โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่ง 
หนึ่งของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียง ทัง้นี  ้มติดงักลา่วมีผล 
บงัคบัใช้และผกูพนัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทกุราย ไมว่า่จะเข้าร่วมประชมุหรือตอบรับหนงัสือแทน 
การเรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือไมก็่ตาม 

 
12.5   กำรแจ้งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง  
 ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาด 

หลกัทรัพย์โดยทนัทีหลงัจากที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ  และจะดําเนินการจัดส่ง 
ข้อกําหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วนั นบั 
จากวนัที่มีการร้องขอ  และจดัสง่นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ  และสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 
วนันบัแตว่นัทีม่ีการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกําหนด  
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