
 
 

 
 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสทิธิ และผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิ 
ที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (JKN-W1)  

ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

 
ตามที่บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัท ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) จ านวน 107,997,631 หนว่ย เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
ได้ ทัง้สิน้ 4 ครัง้ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (ตัง้แต่วันที่                         
11 พฤษภาคม 2561 จนถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2563) นัน้ โดยก าหนดให้วนัที่ 14 ธันวาคม 2561 เป็นวนัก าหนดการใช้สิทธิ
ครัง้ที่ 1  

ส าหรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 นี ้บริษัทได้แต่งตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) เป็นตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (“ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ”) อย่างไรก็ตาม 
ข้อก าหนดสทิธิฉบบัปัจจบุนัยงัมิได้รองรับการแตง่ตัง้ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิไว้ในข้อก าหนดที่เก่ียวกบัการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไว้อย่างครอบคลมุ ดงันัน้ เพื่อให้การใช้สิทธิรวมไปถึงกระบวนการช าระเงินค่าหุ้นสามญัของ
บริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกายน 
2561 บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขข้อก าหนดสทิธิ เฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวกบัการใช้สทิธิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ข้อ / หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิเดมิ ข้อก าหนดสิทธิฉบับแก้ไข 
(ส่วนที่ขีดเส้นใต้คือส่วนที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) 

ข้อ 1.4.5 ก) 
และ ค) 
(ภายใต้
หวัข้อ 
ขัน้ตอน
การใช้
สิทธิ) 

ขัน้ตอนการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัได้ท่ีบริษัท โดยจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ
ตามระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิตามท่ีระบขุ้างต้น 

ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิสามารถใช้ใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการ
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิได้ทนัที 

ในกรณีท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)           
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและ
กรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพ่ือให้ออก
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยย่ืน
ต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 
(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะด าเนินการแจ้ง
กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับ

ขัน้ตอนการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัได้ท่ีบริษัท หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการ
ใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตาม
ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิตามที่ระบขุ้างต้น 

ในกรณี ท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ ในระบบใบหุ้ น  ผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบส าคัญแสดงสิทธิเป็น
หลกัฐานในการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิได้ทนัที 

ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านง
และกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิ  หรือ
เพ่ือให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าว



 
 

ข้อ / หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิเดมิ ข้อก าหนดสิทธิฉบับแก้ไข 
(ส่วนที่ขีดเส้นใต้คือส่วนที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) 

น าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือ
น าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการด าเนินการใช้สิทธิตามท่ีระบุไว้
ข้างต้น 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ 
จะต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ โดย
ด าเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ห้แก่บริษัทตามสถานท่ี
ตดิตอ่ข้างต้น 

ก) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญท่ีได้กรอก
ข้อความถูกต้องชดัเจน และครบถ้วนทกุรายการ พร้อมลง
นามโดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัท
ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 

ค) ช าระเงินตามจ านวนท่ีระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการช าระเงินให้แก่บริษัท 
โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ น
จะต้องช าระเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร 
หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 (สอง) วนัท าการนบัจากวนัท่ี
แจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้  โดยขีดคร่อม
เฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุบริษัท เจเค
เอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ” หรือ “Share 
Subscription Account of JKN Global Media Public 
Company Limited ” เลขท่ีบญัชี 031-0-74524-1 ประเภท
บญัชีออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลป่ินเกล้า ทัง้นี ้ การใช้สิทธิ
จองซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือบริษัทได้เรียก
เก็บเงินดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากเรียกเก็บไม่ได้ด้วย
เหตผุลใดๆ ท่ีมิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็น
การยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นี ้ ไม่เป็นการตดั
สิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการ
ยกเลิกการใช้สิทธิในครัง้สุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกตอ่ไป 

จะด าเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  เพ่ือขอถอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับน าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเพ่ือน าไปใช้เป็น
หลกัฐานประกอบการด าเนินการใช้สิทธิตามท่ีระบุไว้ข้างต้น 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 
จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
โดยด าเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ห้แก่บริษัทตาม
สถานท่ีตดิตอ่ข้างต้น หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิตามท่ีจะได้แจ้งรายละเอียดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 

ก) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอก
ข้อความถูกต้องชดัเจน และครบถ้วนทกุรายการ พร้อม
ลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัท 
หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) 
ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 

ค) ช าระเงินตามจ านวนท่ีระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการช าระเงินให้แก่
บริษัท หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้า
มี) โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้
หุ้นจะต้องช าระเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงิน
ธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บ
ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 (สอง) วนัท าการ
นบัจากวนัท่ีแจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดย
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน)” หรือ 
“Share Subscription Account of JKN Global Media 
Public Company Limited ” เลขท่ีบญัชี 031-0-74524-
1 ประเภทบญัชีออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลป่ินเกล้า ทัง้นี ้
การใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็
ตอ่เม่ือบริษัทได้เรียกเก็บเงินดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้ หาก
เรียกเก็บไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆ ท่ีมิได้เกิดจากบริษัท ให้
ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และ



 
 

ข้อ / หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิเดมิ ข้อก าหนดสิทธิฉบับแก้ไข 
(ส่วนที่ขีดเส้นใต้คือส่วนที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) 

บริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ 
แต่ทัง้นี ้ ไม่เป็นการตดัสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญใน
ครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครัง้
สุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิ ท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทมีการเปล่ียนแปลงบญัชี หรือวิธีการ
ช าระเงิน หรือบริษัทได้แต่งตัง้ตวัแทนรับแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิทราบผ่ านส่ืออิ เล็ กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย์ต่อไป และให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้
รับทราบแล้ว 

ข้อ 1.4.9 หากบริษัทได้รับหลักฐานใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจ านวนเงินท่ี
บริษัทได้รับช าระไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุไว้ในแบบแสดงความ
จ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ  หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่า 
ข้อความท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
นัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หากผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ท าการ
แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ในครัง้นัน้ ๆ และบริษัทจะจดัส่งเงินท่ีได้รับ และใบส าคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิภายใน 14 (สิบส่ี) วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ 
ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัใหม่ได้ ในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อไป เว้น
แต่การใช้สิทธิครัง้นัน้จะเป็นการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ให้ถือว่า
ใบส าคัญแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ 
บริษัทจะไม่รับผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายอ่ืนใด ไม่
วา่กรณีใด ๆ  

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดง
สิทธิ ช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิแต่
เพียงผู้ เดียวท่ีจะด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี  ้

หากบริษัท หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
ได้รับหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจ านวนเงินท่ีบริษัท หรือ
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  ได้รับช าระไม่ครบ
ตามจ านวนท่ีระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญั หรือ บริษัท หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการ
ใช้สิทธิตรวจสอบได้ว่า ข้อความท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความ
จ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้
ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ
จะต้องท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว บริษัท หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ จะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้นัน้ ๆ  และบริษัท หรือ
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะจดัส่งเงินท่ีได้รับ 
และใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิคืน
ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบส่ี) วนันบัจาก
วนัก าหนดการใช้สิทธิ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
แจ้งความจ านงการใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสามัญใหม่ได้  ในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้ตอ่ไป เว้นแตก่ารใช้สิทธิครัง้นัน้จะเป็น
การใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้
สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัท หรือตวัแทนรับแจ้งความ



 
 

ข้อ / หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิเดมิ ข้อก าหนดสิทธิฉบับแก้ไข 
(ส่วนที่ขีดเส้นใต้คือส่วนที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) 

ตามท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
เลือกไว้ในใบแจ้งความจ านง 

ก) ถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพ
ลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ 

ข)  ถือวา่จ านวนหุ้นสามญัท่ีจองซือ้มีจ านวนเท่ากบัจ านวนท่ีจะ
ได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซึง่บริษัทได้รับช าระไว้
จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนัน้ หรือ 

ค)  ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิใน
ครัง้นัน้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนในการใช้
สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มี
การใช้สิทธิ 

หมายเหต:ุ ในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย บริษัทจะด าเนินการตาม
ข้อ ข) ข้างต้น 

การกระท าใดๆ ของบริษัทให้ถือว่าเป็นท่ีสุด ในกรณีตามข้อ  ก) 
และ ค) บริษัทจะส่งเงินท่ีได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อม
เฉพาะและใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบส่ี) วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการ
ใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ 

จ านงในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือ
คา่เสียหายอ่ืนใด ไม่วา่กรณีใด ๆ  

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิ ช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิ
แตเ่พียงผู้ เดียวท่ีจะด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี ้
ตามท่ีผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดง
สิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความจ านง 

ก) ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้
สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ 

ข)  ถือวา่จ านวนหุ้นสามญัท่ีจองซือ้มีจ านวนเท่ากบัจ านวนท่ี
จะได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สิทธิ  ซึ่งบริษัทได้รับ
ช าระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนัน้ หรือ 

ค)  ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิ ช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ
ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิในครัง้นัน้ หากบริษัท หรือตัวแทนรับแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ ไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนในการ
ใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือว่าการ
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดย
ไม่มีการใช้สิทธิ 

หมายเหต:ุ ในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย บริษัทจะด าเนินการ
ตามข้อ ข) ข้างต้น 

การกระท าใดๆ ของบริษัทให้ถือว่าเป็นท่ีสุด ในกรณีตามข้อ 
ก) และ ค) บริษัท หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิจะส่งเงินท่ีได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่บริษัท
ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 14 (สิบส่ี) วนัท าการนับจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ
โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ว่าในกรณี
ใด ๆ 

ข้อ 1.4.10 ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วนันับแต่

ในกรณีท่ีบริษัท หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
ไม่สามารถคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญั



 
 

ข้อ / หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิเดมิ ข้อก าหนดสิทธิฉบับแก้ไข 
(ส่วนที่ขีดเส้นใต้คือส่วนที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) 

วันท่ีใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับ
ดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากเงินส่วนท่ี
ไม่ได้ใช้สิทธินบัแต่วนัท่ีพ้นก าหนด 14 (สิบส่ี) วนัดงักล่าวจนถึง
วนัท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิ 

อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้ท าการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิน
ธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ
ช่ือผู้ ถือใบส าคญัสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุใน
หนงัสือแสดงความจ านงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้
ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิคืนโดยชอบ
และไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสียหายใดๆ อีกตอ่ไป 

แสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วนันบัแต่วนัท่ีใช้
สิทธิในครัง้นัน้ๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ใน
อตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยค านวณจากเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้
สิทธินบัแต่วนัท่ีพ้นก าหนด 14 (สิบส่ี) วนัดงักล่าวจนถงึวนัท่ีผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิ 

อย่างไรก็ดี หากบริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ ได้ท าการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสั่ง
จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือ
ใบส าคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ ท่ีระบุใน
หนงัสือแสดงความจ านงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่า
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิคืนโดย
ชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ 
อีกตอ่ไป 

ข้อ 1.4.13 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดง
สิทธิ ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนมากกว่าจ านวนท่ี
ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่โดยมี
จ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิดงักล่าว หากใบส าคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหุ้น โดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบส่ี) วันนับจากวัน
ก าหนดการใช้สิทธินัน้ๆ และจะท าการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ใบเก่า 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิ ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนมากกว่าจ านวนท่ี
ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ จะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจ านวนของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดงักล่าว หากใบส าคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหุ้น โดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบส่ี) วนันบัจากวนั
ก าหนดการใช้สิทธินัน้ๆ และจะท าการยกเลิกใบส าคญัแสดง
สิทธิใบเก่า 
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ข้อก าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสทิธิ 

และผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จ ากัด (มหาชน) 

 

ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (JKN-W1) จํานวน 108,000,000 
หน่วย ออกโดยบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวนัที่ 25 
เมษายน 2561 เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่นหุ้นสามญั 5 หุ้นต่อ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ทัง้นี ้หากมีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิ เกิดขึน้จากการคํานวณ ให้ปัดเศษดงักลา่วทิง้ โดยมีราคา
เสนอขายตอ่หน่วยเท่ากบั 0 (ศนูย์) บาทและราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที่ 15.00 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการ
ใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ทัง้นีผู้้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะได้รับสทิธิตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ บริษัทและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้อง
ผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่างๆ  ใน
ข้อกําหนดสทิธิเป็นอยา่งดีแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิไว้ ณ สํานกังานใหญ่ของบริษัท 
เพื่อให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิและสญัญาต่างๆ  ได้ในวนัและเวลาทําการของผู้ออก
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
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ค าจ ากัดความ 

คําและข้อความตา่งๆ ที่ใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธิ ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

ข้อกําหนดสทิธิ หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัท เจเคเอ็น 
โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) และผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 
จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (JKN-W1) 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น  
โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ
และสามารถโอนเปลีย่นมือได้  

ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ใบท่ีออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากัด เพื่อใช้แทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญ
ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

บริษัท หมายถึง บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท            
เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และให้รวมถึง            
ผู้ ถือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของ 
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

สมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดง
สทิธิ หรือ สมดุทะเบียน 

หมายถึง สมดุทะเบียนหรือแหลง่ข้อมลูทางทะเบียนซึง่บนัทกึรายละเอียด
เก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิที่เก็บ
รักษาโดยนายทะเบียน 

สทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง สิทธิทัง้ปวงในใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เฉพาะสิทธิในการจองซือ้หุ้ นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิ สิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับ 
ไมเ่พียงพอ 

หุ้นรองรับ หมายถึง หุ้ นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 
จํากดั (มหาชน) จํานวน 108,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทัง้หุ้นสามญัที่จะ
ออกใหมเ่พิ่มเติมในกรณีการปรับสทิธิภายใต้ข้อกําหนดสทิธิ 
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วนัทําการ หมายถึง วนัที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งไม่ใช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ หรือวนัอื่นใดที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศให้เป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย์ 

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง
การขออนุญาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่ออกใหม่และหุ้ นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

สาํนกังาน กลต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และ/หรือ 
บคุคลที่ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิมอบหมาย 

นายทะเบียน หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และ/หรือ 
นิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นนายทะเบียน 
ใบสําคัญแสดงสิทธิคนใหม่ที่รับโอนสิทธิ และหน้าที่ของ 
นายทะเบียนเก่ียวกับการเป็นนายทะเบียนใบสําคญัแสดง
สทิธินี ้

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 

วนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย หมายถึง วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการ
ใช้สทิธิ 

 

หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิ
ในการซือ้หุ้นของบริษัท โดยจะต้องแจ้งความจํานงภายใน
ระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ และ
กําหนดให้การใช้สิทธิครัง้สุดท้ายมีระยะเวลาแจ้งความ
จํานงไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนักําหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทกุวนัทําการ 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 108,000,000 หน่วย โดย
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น ณ วนัที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 (ศนูย์) บาทในอตัราสว่นหุ้นสามญั 5 หุ้น
ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทัง้นี ้หากมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ เกิดขึน้จากการคํานวณ ให้ปัดเศษ
ดงักลา่วทิง้ โดยมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่เสนอขายดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1 ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 

ประเภทหลกัทรัพย์จดทะเบียน : ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (JKN-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 2 ปี นบัแตว่นัที่ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ตัง้แตว่นัที่ 11 พฤษภาคม 2561 
จนถึงวนัที่ 10 พฤษภาคม 2563) ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
บริษัทจะไมข่ยายอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทัง้หมดเป็นจํานวน 4 ครัง้ ดงันี ้

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทัง้หมดเป็นจํานวน 4 ครัง้ นบัแตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ ดงันี ้

ครัง้ที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2561 แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับ
วนัหยุดทําการของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงขอเลื่อนเป็นวนัทําการก่อน
หน้า คือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 

ครัง้ที่ 2 วนัที่ 15 มิถุนายน 2562 แต่เนื่องจากวนัดงักล่าวตรงกับ
วนัหยุดทําการของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงขอเลื่อนเป็นวนัทําการก่อน
หน้า คือวนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 

ครัง้ที่ 3 วนัที่ 15 ธันวาคม 2562 แต่เนื่องจากวันดงักล่าวตรงกับ
วนัหยุดทําการของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงขอเลื่อนเป็นวนัทําการก่อน
หน้า คือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 

ครัง้ที่ 4 ซึง่จะเป็นครัง้สดุท้าย วนัที่ 8 พฤษภาคม 2563 (“วันก าหนด
ใช้สิทธิครัง้สุดท้าย”) 

ในกรณีที่วนักําหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวนัทําการของบริษัท ให้เลื่อนวนั
กําหนดใช้สิทธิในแต่ละครัง้เป็นวนัทําการก่อนหน้าวนักําหนดใช้สิทธิ
ดงักลา่ว 
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จํานวนที่ออกและเสนอขาย : ไมเ่กิน 108,000,000 หนว่ย 

จํานวนหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้
เพื่อรองรับการใช้สทิธิ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

: ไมเ่กิน 108,000,000 หุ้น ซึง่คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจํานวนหุ้นสามญัที่
จดทะเบียนและชําระแล้วทัง้หมดของบริษัท ภายหลงัเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ซึง่มีจํานวน 540,000,000 หุ้น  

ลกัษณะการเสนอขาย : จดัสรรจํานวนไมเ่กิน 108,000,000 หนว่ย ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
ในอตัราสว่นหุ้นสามญั 5 หุ้นตอ่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ทัง้นี ้หาก
มีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ เกิดขึน้จากการคํานวณ ให้ปัดเศษ
ดงักลา่วทิง้ 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0 บาท (ศนูย์บาท) 

อตัราการใช้สทิธิของใบสาํคญั
แสดงสทิธิ 

: ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมี
การปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : 15.00 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไข
การปรับสทิธิ 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สทิธิ 

: บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิด
จาการใช้สทิธิ 

: บริษัทจะนําหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  : เนื่องจากเป็นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ดงันัน้ จึงไมม่ี
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  

อยา่งไรก็ตาม หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยผู้ใช้สทิธิไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะ
มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม ดงัตอ่ไปนี ้
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  1. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  

สตูรการคํานวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น = 1-[Q0 / Qn] 

โดยที่ 

Q0  =  จํานวนหุ้นชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั ซึง่เทา่กบั 540.00 ล้านหุ้น 

Qw1 =  จํานวนหุ้นท่ีรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึง่เทา่กบั  
108.00 ล้านหุ้น 

Qn  =  จํานวนหุ้นรวมทัง้หมด ซึง่เทา่กบั Q0 + Qw1 ซึง่เทา่กบั  
648.00 ล้านหุ้น 

 ผลกระทบ 

Control Dilution ร้อยละ 16.67 
 

  
2. การลดลงของสว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) 

สตูรการคํานวณการลดลงของสว่นแบง่กําไร = [EPS0 - EPSn] / EPS0 

โดยที่ 

EPS0  = กําไรสทุธิ / Q0 

EPSn =  กําไรสทุธิ / (Q0+ Qn) 

Q0  =  จํานวนหุ้นชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั ซึง่เทา่กบั 540.00 ล้านหุ้น 

Qw1 = จํานวนหุ้นท่ีรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึง่เทา่กบั  
108.00 ล้านหุ้น 

Qn  =  จํานวนหุ้นรวมทัง้หมด ซึง่เทา่กบั Q0 + Qw1 ซึง่เทา่กบั  
648.00 ล้านหุ้น 

 ผลกระทบ 

Earning Dilution ร้อยละ 16.67 

กําไรสทุธิที่ใช้ในการคํานวณคือกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
สาํหรับปี 2560 ซึง่เทา่กบั 195.84 ล้านบาท 
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  3. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

สตูรการคํานวณการลดลงของราคา = (P0 – Pw) x Qw / ((Q0 + Qw) x P0) 

โดยที่ 

P0  = ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั 15 วนัทําการก่อนวนัประชมุ
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2560  
(วนัที่ 1 – 22 กมุภาพนัธ์ 2561) 

Pw1 = ราคาใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมครัง้ที่ 1 ซึง่เทา่กบั 15.00 บาทตอ่หุ้น 

Q0  = จํานวนหุ้นชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั ซึง่เท่ากบั 540.00 ล้านหุ้น 

Qw1 = จํานวนหุ้นท่ีรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึง่เทา่กบั  
108.00 ล้านหุ้น 

Qn  = จํานวนหุ้นรวมทัง้หมด ซึง่เทา่กบั Q0 + Qw1 ซึง่เทา่กบั  
648.00 ล้านหุ้น 

 ผลกระทบ 

Price Dilution ร้อยละ 1.24 
 

1.2 ใบส าคัญแสดงสทิธิ สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

1.2.1  นายทะเบียนมีหน้าที่ท่ีจะต้องออกใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทกุราย โดยในสว่น
ของใบสําคญัแสดงสิทธิที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะระบช่ืุอศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ นายทะเบียนจะออกใบสําคญั
แสดงสทิธิหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดให้แก่ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ 

1.2.2  นายทะเบียนมีหน้าที่ตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนที่จะต้องจัดทําและเก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นรองรับของบริษัทหรือ
จนกวา่ครบกําหนดอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

1.2.3  ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

-  ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิกรณีทัว่ไป  

สทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของใบสาํคญัแสดง
สทิธิจํานวนดงักลา่วอยูใ่นสมดุทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของการปิด
สมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ  เว้นแต่จะได้มีการ
โอนใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งสามารถใช้ยนักบัผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิได้ตามข้อ 1.3 เกิดขึน้แล้ว
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ในวันปิดสมุดทะเบียนที่เก่ียวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้ รับโอน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

-  ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิกรณีที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแทน  

สทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับ
แจ้งเป็นหนงัสอืจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวนดงักลา่ว
ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ใน
ขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิในกรณีที่มีการโอน
ปิดสมดุทะเบียน 

1.2.4  เมื่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งตอ่นายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิ
ในใบสําคญัแสดงสิทธิรายดงักลา่วเป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิตามจํานวนที่ได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เมื่อได้มีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนดงักลา่วแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจํานวนรวมของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยหกัจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิออก สว่นจํานวนรวมของใบสําคญั
แสดงสทิธิที่ออกให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ หากนายทะเบียนไม่ได้ทําการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตใุด
ก็ตาม) ให้ถือวา่มีจํานวนลดลงตามจํานวนของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ได้แยกไปออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ
และลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

1.3 การโอนใบส าคัญแสดงสทิธิ 

1.3.1  การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่มิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี  ้

-  การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิระหวา่งผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิจะสมบรูณ์เมื่อ 
ผู้ โอนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจ้าของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ จํานวนที่จะทําการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกัหลงัแสดงการ
โอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏช่ือดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิท ธิ
ให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนไว้ด้วย 

ผลการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิระหวา่งผู้ รับโอนกบับริษัท การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบั
บริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิพร้อมทัง้
ใบสําคญัแสดงสิทธิที่ผู้ รับโอนใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว 

ผลของการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกบับุคคลภายนอก การโอนใบสําคญัแสดง
สทิธิจะใช้ยนักบับคุคลภายนอกได้ก็ตอ่เมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 
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-  การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะต้องกระทํา ณ สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียน
ในวนัและเวลาทําการของนายทะเบียน และจะต้องทําตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด 
โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิที่ลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์
ข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานอื่นๆ ท่ียืนยนัถึงความถกูต้องและความสมบรูณ์ของการโอนและการรับ
โอนใบสาํคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิพร้อมทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิและ
หลกัฐานอื่นๆ ที่จะต้องสง่มอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่
รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบสําคญัแสดง
สทิธินัน้ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

1.3.2  สาํหรับการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาด
หลกัทรัพย์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

1.4 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ 

1.4.1 วนักําหนดการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ สามารถใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้หมดเป็นจํานวน 4 ครัง้ นบัแต่วนัที่
ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ ดงันี ้

ครัง้ที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2561 แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ดังนัน้ 
บริษัทจึงขอเลือ่นเป็นวนัทําการก่อนหน้า คือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 

ครัง้ที่ 2 วนัที่ 15 มิถุนายน 2562 แต่เนื่องจากวนัดังกล่าวตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ดังนัน้ 
บริษัทจึงขอเลือ่นเป็นวนัทําการก่อนหน้า คือวนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 

ครัง้ที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2562 แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ดังนัน้ 
บริษัทจึงขอเลือ่นเป็นวนัทําการก่อนหน้า คือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 

ครัง้ที่ 4 ซึง่จะเป็นครัง้สดุท้าย วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 (“วันก าหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้าย”) 

ในกรณีที่วนักําหนดใช้สิทธิไม่ตรงกบัวนัทําการของบริษัท ให้เลื่อนวนักําหนดใช้สิทธิในแต่ละครัง้เป็นวนั
ทําการก่อนหน้าวนักําหนดใช้สทิธิดงักลา่ว 

1.4.2 ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

- การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในแตล่ะครัง้ (ยกเว้นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท  จะต้องแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามวิธีที่ระบไุว้ในข้อ 1.4.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง
16.00 น. ของทกุวนัทําการ ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละ
ครัง้ (ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ”)  

ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งขา่วเก่ียวกบัระยะเวลายื่นความจํานงในการใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ ราคาการ
ใช้สิทธิ พร้อมทัง้สถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์  (SET SMART/ 
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ELCID) เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า  5 (ห้า) วนัก่อนระยะเวลา
ยื่นความจํานงในการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

- การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครัง้สดุท้าย 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท  จะต้องแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามวิธีที่ระบไุว้ในข้อ 1.4.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง
16.00 น. ของทกุวนัทําการ ภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วนัก่อนวนัครบกําหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย (ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย”) 

ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งขา่วเก่ียวกบัระยะเวลายื่นความจํานงในการใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ ราคาการ
ใช้สิทธิ พร้อมทัง้สถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ (SET SMART/ 
ELCID) พร้อมทัง้จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามรายช่ือที่ปรากฏใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้
สดุท้ายภายใน 21 (ยี่สบิเอ็ด) วนัก่อนวนัครบกําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย นอกจากนี ้บริษัทจะ
ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัครบกําหนดการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึน้เคร่ืองหมายห้ามการซือ้ขาย (SP) ลว่งหน้า 2 (สอง) 
วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ  ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียน
ดงักลา่ว ตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวนัทําการก่อนหน้าวนักําหนดใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายดงักลา่ว ทัง้นีใ้บสาํคญัแสดงสทิธิจะพกัการซือ้ขาย จนถึงวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

1.4.3 นายทะเบยีนของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) 

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์: 0-2009-9000 
โทรสาร: 0-2009-9999 
SET Contact center: 0-2009-9999 
Website: http://www.set.or.th/tsd 
E-mail: SETContactCenter@set.or.th 

นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิจะรับผิดชอบตอ่การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  ซึ่ง
ในสมดุทะเบียนจะต้องประกอบด้วยช่ือและนามสกุลจริง สญัชาติ และที่อยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะกําหนด ในกรณีข้อมลูไม่ตรงกนั 
บริษัทจะถือวา่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บนัทึกในสมุดทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาด
ดงักลา่ว 

http://www.tsd.co.th/
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บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยจะทําการแจ้งให้ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 (สามสบิ) วนั โดยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ (SET SMART/ ELCID) และแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั เช่นกนั 
รวมทัง้บริษัทจะดําเนินการจดัส่งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้กับผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนด้วย 

1.4.4 สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) 
45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ที่ 1 ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
73210 
โทรศพัท์: (662) 482-2273 ถึง 4  
โทรสาร: (662) 482-2275  

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิได้ที่
บริษัท หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.jknglobal.com/th) ในระหว่างระยะเวลาแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิธิหรือระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือบริษัทได้แต่งตัง้ตวัแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป และให้ถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับทราบแล้ว 

1.4.5 ขัน้ตอนการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ที่บริษัท หรือตวัแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาแสดงความ
จํานงในการใช้สทิธิตามที่ระบขุ้างต้น 

ในกรณีที่ใบสาํคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบใบหุ้น ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้ใบสาํคญัแสดงสิทธิ
เป็นหลกัฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิได้ทนัที 

ในกรณีที่ใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ
ต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ทําหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะดําเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
เพื่อขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิสําหรับนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะออกใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเพื่อนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการดําเนินการใช้สทิธิตามที่ระบไุว้ข้างต้น 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิ โดยดําเนินการและสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัทตามสถานท่ีติดตอ่ข้างต้น หรือ

http://www.jknglobal.com/th
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ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามที่จะได้แจ้งรายละเอียดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย์ตอ่ไป 

ก) แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วนทกุ
รายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และสง่ให้แก่บริษัท หรือตวัแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานงการใช้สทิธิ 

ข) ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ซึ่งผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจํานวนที่ระบใุนแบบแสดงความจํานงการใช้
สิทธิ และหนงัสือมอบอํานาจให้ผู้อื่นมารับใบสําคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่สําหรับใบสําคญัแสดง
สทิธิที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

ค) ชําระเงินตามจํานวนที่ระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั และสง่หลกัฐานการชําระ
เงินให้แก่บริษัท หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่
ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นจะต้องชําระเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่
จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 (สอง) วนัทําการนบัจาก
วนัที่แจ้งความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน)” หรือ “Share Subscription Account of 
JKN Global Media Public Company Limited ” เลขที่บญัชี 031-0-74524-1 ประเภทบญัชีออม
ทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลป่ินเกล้า ทัง้นี ้การใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท
ได้เรียกเก็บเงินดงักลา่วได้แล้วเทา่นัน้ หากเรียกเก็บไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้
ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้
สิทธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นี ้ ไม่เป็นการตดัสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการ
ยกเลิกการใช้สิทธิในครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วอีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทมีการเปลีย่นแปลงบญัชี หรือวิธีการชําระเงิน หรือบริษัทได้แตง่ตัง้ตวัแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป และให้ถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับทราบแล้ว 

ง) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด  (ถ้ามี) ตาม
บทบญัญตัิแหง่ประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงัคบัในการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐานประกอบการจองซือ้ 

1) บคุคลสญัชาติไทย  : สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาบตัร
พนกังานรัฐวิสาหกิจที่ยงัไมห่มดอาย ุ(ในกรณีมีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือ
สกลุ ซึง่ทําให้ช่ือ/ช่ือสกลุ ไม่ตรงกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แนบ
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เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือ
สกลุ เป็นต้น) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2) บคุคลตา่งด้าว  :  สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

3) นิติบคุคลในประเทศ  : สาํเนาหนงัสอืรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 
6 เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
หนงัสอืรับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้
มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองสาํเนาถกูต้อง 

4) นิติบคุคลตา่งประเทศ  : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public 
ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้องโดย
กรรมการผู้มีอํานาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มี
อํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองสาํเนาถกูต้อง 

5) คสัโตเดียน (Custodian)  : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสารนัน้ พร้อมหนงัสอืแตง่ตัง้คสัโตเดียน และ
เอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น 
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สทิธิในครัง้นัน้ ๆ อยา่งไรก็ตาม บริษัทสามารถใช้ดลุพินิจในการพิจารณาในการให้ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิ ใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ตามความเหมาะสม 

1.4.6 จํานวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  จะต้อง
เป็นจํานวนเต็มเทา่นัน้ โดยอตัราการใช้สทิธิเทา่กบัใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
หนึง่หนว่ยตอ่หุ้นสามญัหนึง่หุ้น เว้นแตก่ารปรับสทิธิตามข้อ 1.5 

1.4.7 จํานวนหุ้นสามญัที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิ  ซึ่งผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิได้ชําระตามที่กลา่วข้างต้น  หารด้วยราคาการใช้
สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็นจํานวนเต็ม ไม่เกินจํานวนหน่วยของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ  หากมีการปรับราคาการ
ใช้สทิธิและ/หรือ อตัราการใช้สทิธิแล้วทําให้มีเศษเหลอือยูจ่ากการคํานวณดงักลา่ว บริษัทจะไม่นําเศษ
ดงักลา่วมาคิดคํานวณและจะชําระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดงักลา่วเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะ
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คืนให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน  
14 (สบิสี)่ วนันบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีที่ต้องมีการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้
สิทธิตามที่ระบใุนเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามญัที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

1.4.8 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัไม่ตํ่ากว่า 100 หุ้นสามญั โดยจํานวนหน่วย
ของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจํานวนเต็มเทา่นัน้ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ มีสทิธิในการซือ้หุ้นตํ่ากว่า 100 หุ้นสามญั จะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั
ในครัง้เดียวทัง้จํานวน ยกเว้นในการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายนี ้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะสามารถใช้สิทธิใน
การซือ้หุ้นสามญัโดยไมม่ีการกําหนดจํานวนหุ้นสามญัขัน้ตํ่า 

1.4.9 หากบริษัท หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ ได้รับหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือจํานวนเงินท่ีบริษัท หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิ ได้รับชําระไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  
หรือ บริษัท หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิตรวจสอบได้วา่ ข้อความที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไม่
ครบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขให้
ถกูต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสาํคญัแสดงสทิธิไมท่ําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัท หรือตวัแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิธิ จะถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ในครัง้นัน้ ๆ และบริษัท หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ จะจดัสง่เงินท่ีได้รับ และใบสําคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน  14 (สิบสี่) วนั 
นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามัญใหม่ได้ ในวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้นัน้จะเป็นการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัท หรือตวัแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิธิ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหายอื่นใด ไมว่า่กรณีใด ๆ  

ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่
ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวที่จะดําเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี  ้ ตามที่ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิเลอืกไว้ในใบแจ้งความจํานง 

ก) ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ หรือ 

ข)  ถือวา่จํานวนหุ้นสามญัที่จองซือ้มีจํานวนเท่ากบัจํานวนที่จะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ง
บริษัทได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 

ค)  ให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ  ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่
ประสงค์จะใช้สทิธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้ หากบริษัท 
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หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ไม่ได้รับเงินครบตามจํานวนในการใช้สิทธิภายใน
ระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ี
การใช้สทิธิ 

หมายเหต:ุ ในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะดําเนินการตามข้อ ข) ข้างต้น 

การกระทําใดๆ ของบริษัทให้ถือวา่เป็นท่ีสดุ ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัท หรือตวัแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิจะสง่เงินท่ีได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบช่ืุอขดีคร่อมเฉพาะและใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบ
แทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึง่บริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงักลา่วคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สบิสี)่ วนัทําการนบัจากวนักําหนดการ
ใช้สทิธิโดยไมม่ีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไมว่า่ในกรณีใด ๆ  

ในกรณีข้อ ข) บริษัทจะสง่มอบใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสว่นที่เหลือในกรณี
ที่บริษัทถือวา่มีการใช้สทิธิเพียงบางสว่น คืนให้กบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สบิสี)่ วนัทําการนบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ พร้อมเงินสว่น
ที่เหลอื (ถ้ามี) โดยไมม่ีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสําคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการใช้สิทธิดงักลา่ว ยงัมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวนั
กําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

1.4.10  ในกรณีที่บริษัท หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ ไมส่ามารถคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธิให้แก่
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ภายในระยะเวลา 14 (สบิสี)่ วนันบัแตว่นัท่ีใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ ผู้ ถือใบสาํคญั
แสดงสทิธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยคํานวณจากเงินสว่นที่ไม่ได้ใช้สิทธินบัแต่วนัที่
พ้นกําหนด 14 (สบิสี)่ วนัดงักลา่วจนถึงวนัท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธิ 

อยา่งไรก็ดี หากบริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ได้ทําการสง่เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงิน
ธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบสําคญัสิทธิ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงความจํานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้อ งแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิคืนโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ
คา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

1.4.11  เมื่อผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ได้ปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั กลา่วคอื ได้สง่มอบทัง้ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือ
ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และชําระเงินค่าจองซือ้หุ้น
สามญัถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัท 

1.4.12  เมื่อพ้นกําหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
ยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการใช้สทิธิที่กําหนดไว้อยา่งครบถ้วน ให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบ
แทนใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ และผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีกเมื่อพ้นกําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
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1.4.13  ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ  ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเป็น
จํานวนมากกว่าจํานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ จะสง่
ใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจํานวนของใบสําคญัแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่ว หากใบสําคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) 
วนันบัจากวนักําหนดการใช้สทิธินัน้ๆ และจะทําการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิใบเก่า 

1.4.14 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้น
สามญัที่ออกใหมส่าํหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 (สิบสี่) วนั นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทได้รับชําระ
ค่าหุ้นตามจํานวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัที่
คํานวณได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้ 

หุ้นสามญัใหมท่ี่ออกเนื่องจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะมีสทิธิและสถานะเทา่เทียมกบัหุ้น
สามญัของบริษัทท่ีได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทกุประการ นบัตัง้แต่วนัที่มีการจดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิหรือผู้ รับสทิธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วเนื่องจากการออก
หุ้นสามญัใหม ่จากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

1.4.15  ในกรณีที่หุ้นสามญัที่สาํรองไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิไมเ่พียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่
ชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้  ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอ 
ในกรณีที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นบคุคลต่างด้าวหรือนิติบคุคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ 
เพราะถกูจํากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบับริษัท 

1.5 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ทัง้นี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม  บริษัทจะ
ดําเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดง
สทิธิ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1.5.1  เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุ้นของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที
นบัตัง้แต่วนัที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท ซึ่งการปรับสิทธินีท้ําเพื่อให้ผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับหุ้นจํานวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไ ว้ของหุ้น
สามญัของบริษัท 

(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

Price1  =  Price0 x (Par1) 
 Par0 

(2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

Ratio 1  =  Ratio0 x (Par0) 
 Par1 
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โดยที ่ Price1  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price0  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Par1  คือ  มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 

Par0  คือ  มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 

 

1.5.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคล
ในวงจํากดั โดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ตํ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ 
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท” ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผล
บงัคบัทนัที ตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ (วนั
แรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right 
Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไป  และ/หรือ บคุคล
ในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะได้รับจาก
การเสนอขายหุ้นสามญั หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ามี) หาร
ด้วยจํานวนหุ้นสามญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ใน
เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หุ้นดงักล่าวด้วยกัน ให้นําราคาเฉลี่ยทัง้ 2 ราคา และจํานวนหุ้นที่ออกใหม่
ทัง้หมดมาคํานวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกัน
ดงักลา่วไม่อยู่ภายในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้นําจํานวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้น
สามญัที่ออกใหม่ซึ่งตํ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" มา
คํานวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 

"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" ได้กําหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามัญ
บริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ 7 (เจ็ด) วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ 
ซึง่ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั เท่ากบั มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทหารด้วยจํานวน
หุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ 

“วันที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่
ออกใหม ่(วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สาํหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมส่าํหรับกรณีที่เป็นการเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 



19 

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามญัไม่มีการซือ้ขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายตุิธรรมเพื่อใช้ในการคํานวณแทน 

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ 

(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

Ratio 1  =  Ratio 0 x [MP x (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  ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

A คือ  จํานวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ของผู้
ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่
ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ /หรือ กรณีเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ  จํานวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ /
หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจํากดั 

BX คือ  จํานวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการ
ออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) ทัง้จากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

1.5.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน ทัว่ไป 
และ/หรือ บคุคลในวงจํากดัโดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือ
ให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้ แปลง
สภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั โดยที่ “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออก

ใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดงักลา่ว ตํ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ

บริษัท” 
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การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ ถือหุ้นสามญั
จะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ที่มีสทิธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือ
ให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญั (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีที่เป็นการ
เสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ 
ที่มีสทิธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขาย
ให้กบัประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คํานวณได้จากจํานวนเงินที่บริษัทจะได้รับ
จากการขายหลกัทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้น
สามญั หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกบัเงินที่จะได้รับจากการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธินัน้ 

อนึง่ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาการ
เสนอขาย ในเง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หลกัทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้คํานวณการเปลี่ยนแปลงจาก 
หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทัง้หมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดงักล่าวไม่อยู่
ภายในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้คํานวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ
แปลงสภาพ ซึง่ "ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" ตํ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้า
สิบ) ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท" เท่านัน้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มี
ความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น 

“วันที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่
ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั สําหรับกรณีที่เป็น
การเสนอขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญแก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

Ratio 1  = Ratio 0 x [MP x (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  ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
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A คือ  จํานวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิด
สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มี
สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามญั และ/หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็น
หุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญ กรณีเสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไป และ /หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ  จํานวนหุ้ นสามัญที่ออกใหม่  เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
หลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้ น
สามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัตามที่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

BX คือ  จํานวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการ
ออกหลกัทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น
สามญัได้ หรือให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญั สําหรับการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจาก
การใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิ
ในการจองซือ้หุ้นสามญั 

1.5.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท การ
เปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะ
ไมม่ีสทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

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  จํานวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพื่อสทิธิในการรับหุ้นปันผล 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

1.5.5 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท หลงัจากหกัขาดทุนสะสมและสํารองตามกฎหมาย สําหรับการดําเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ
อตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่
ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

ทัง้นี ้อตัราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ
ดําเนินงานในแต่ละรอบระยะบญัชี หารด้วยกําไรสทุธิตามงบตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
หลงัจากหกัขาดทุนสะสมและสํารองตามกฎหมายของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปี
เดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดงักล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบ
บญัชีดงักลา่วด้วย 

วนัที่ใช้ในการคํานวณ หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD)  

(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
Ratio 1  = Ratio 0 x MP 

 [MP - (D - R)] 

โดยที่  Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

Price 0 คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP คือ  ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

D คือ  เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ  เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่าย หากนํากําไรสทุธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อยหลงัหกัภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 50 (ห้า
สบิ) มาคํานวณจากจํานวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

1.5.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อนัทําให้ผลตอบแทนใดๆที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบ สําคญั
แสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตกุารณ์ใดๆ นัน้
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ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกําหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ
แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไป
กว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าว ด้วยภายใน
ระยะเวลา 15 (สบิห้า) วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีมีเหตใุห้ต้องดําเนินการเปลีย่นแปลงการใช้สทิธิดงักลา่ว 

1.5.7 การคํานวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกนั 
และจะคํานวณการเปลีย่นแปลงตามลาํดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของ
หุ้นสามญัของบริษัท สาํหรับในกรณีที่มีเหตกุารณ์ตา่งๆ จะเกิดขึน้พร้อมกนัให้คํานวณการเปลีย่นแปลง
เรียงลําดบัดงันี ้คือ ข้อ1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 โดยในแต่ละลําดบั
ครัง้ที่มีการคํานวณการเปลีย่นแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 
3 (สาม) ตําแหนง่ 

1.5.8 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มี
การเปลีย่นแปลงซึง่ทําให้ราคาการใช้สทิธิใหม่สงูขึน้และอตัราการใช้สทิธิลดลง เว้นแตก่รณีการรวมหุ้น 
สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคํานวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการ
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญั (จํานวนหุ้นสามญัคํานวณได้จาก อตัรา
การใช้สทิธิใหม ่คณูกบัจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่แสดงความจํานงการใช้สทิธิ เมื่อคํานวณได้จํานวน
หุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ในกรณีจํานวนเงินที่คํานวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษ
ของบาทให้ตดัเศษของบาททิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คํานวณตาม
สตูรมีราคาตํ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษัทนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ปรับราคาการใช้สทิธิใหมเ่พียงเทา่กบัมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัเท่านัน้ สําหรับอตัราการใช้สิทธิใหม่
ให้ใช้อตัราการใช้สทิธิที่คํานวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม  

1.5.9 บริษัทอาจทําการปรับราคาการใช้สทิธิควบคูก่บัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิใหมท่ดแทนการปรับอตัรา
การใช้สทิธิก็ได้ 

1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/หรือ การออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.9 บริษัทจะดําเนินการแจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกบัการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตผุลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคํานวณ 
ราคาการใช้สิทธิใหม่ อตัราการใช้สิทธิใหม่ วนัที่การปรับสิทธิมีผลบงัคับ และจํานวนใบสําคญัแสดง
สิทธิที่ออกทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิต่อตลาดหลกัทรัพย์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลักทรัพย์ (SETSMART/ELCID) ในทันทีหรือก่อนวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้  และแจ้งต่อ
สํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแต่วนัที่การปรับสิทธิมีผล
บงัคบัใช้  
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1.6 การแก้ไขเพิ่มเติมสทิธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

1.6.1 การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น และการแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคญัซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนีจ้ะต้องไม่ขดัต่อบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบั 
หรือคําสัง่ที่มีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของสํานกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องให้บริษัท
กระทําได้โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากที่ได้แจ้งให้
สาํนกังาน กลต. รับทราบแล้ว  

1.6.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 1.6.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและที่
ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ ในข้อ 1.6.2 นี ้ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ทัง้นี ้บริษัทจะดําเนินการแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคญั
แสดงสทิธิทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิ และจะจดัสง่ข้อกําหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ดงักลา่วภายใน 15 (สบิห้า) วนั นบัแตว่นัท่ีการปรับสทิธิมีผลบงัคบัใช้ 

1.6.3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธิไมว่า่ในกรณีใด จะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดตามประกาศ ทจ. 
34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้ที่จะเพิ่มเติมภายหลงัที่บริษัทได้รับอนญุาตจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

1.6.4 ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกําหนดสิทธิ
ในเร่ือง อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นการแก้ไข
เปลีย่นแปลงตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ และต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นีบ้ริษัทจะดําเนินการแจ้งไปยงัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทกุรายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิดังกลา่วใน
ข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจดัสง่ข้อกําหนดสทิธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลงให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเมื่อได้รับการ
ร้องขอภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และบริษัทจะ
จดัสง่ข้อกําหนดสิทธิที่เปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และนายทะเบียนของใบสําคญั
แสดงสทิธิ ภายในวนัทําการถดัไปนบัจากวนัประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และจดัสง่ให้แก่ สํานกังาน  ก.ล.ต. 
ภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

1.7 การประชุมผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิ 

การเรียกและ/หรือ การประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิให้เป็นไปตามวธีิการดงัตอ่ไปนี ้



25 

1.7.1 บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิเพื่อขอมติในการดาํเนินการใดอยา่งหนึง่โดยเร็ว ภายใน 30 (สามสบิ) วนันบัแตเ่กิด
เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หากมกีารเสนอขอแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกําหนดสทิธิไมว่า่โดยบริษัทหรือผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ตามทีกํ่าหนดไว้ในข้อ 1.6 หรือ 

(ข) หากมีเหตุการณ์ ซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอย่างเป็น
นยัสาํคญั หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบตัิหน้าที่ตามข้อกําหนดสทิธิ 

ในกรณีที่บริษัทผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ดําเนินการจดัการประชุมภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจาก
วนัที่เกิดเหตุการณ์ดงักล่าวใน (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สบิห้า) ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของใบสําคญัแสดงสิทธิอาจร้องขอให้
ดําเนินการจดัประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ โดยระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจน
ในหนงัสอืดงักลา่ว และบริษัทจะต้องจดัประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) 
วนันบัจากวนัที่ได้รับการร้องขอจากผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วนัน้ 

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะดําเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนด
สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดงักลา่ว
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ใบสําคญัแสดง
สิทธิจะถกูสัง่พกัการซือ้ขาย (วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย SP) จากตลาดหลกัทรัพย์ 2 (สอง) วนัทําการ
ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือ ภายในระยะเวลาตามที่ตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด 

1.7.2 ในการเรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่
ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัท
จดัทําหนงัสอืนดัประชมุ ระบ ุสถานที่ วนั เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเร่ืองที่จะพิจารณาในท่ีประชุม 
และจดัส่งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นแต่ละรายตามรายช่ือ 
และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและแจ้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ (SETSMART / ELCID) เพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั
ก่อนการประชมุในแตล่ะครัง้ 

1.7.3 ในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสยีงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะต้องจดัทําหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่
บริษัทกําหนดและให้ยื่นหนงัสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย
ก่อนเร่ิมการประชมุ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่มีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทใน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือ
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่มีสว่นได้เสยีตามข้อนี ้หมายถึง ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

1.7.4 ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบสําคญัแสดง
สทิธิที่ถืออยูโ่ดยใบสาํคญัแสดงสทิธิหนึง่หน่วยมีหนึง่เสยีง  

1.7.5 ในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่จัดขึน้โดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
บริษัทหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่เข้าร่วม
การประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุมทําหน้าที่เป็นประธานท่ีประชุมอาจจะมาจาก
บคุคลที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิลงมติเห็นชอบคดัเลือกก็ได้ โดยที่ทัง้สองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิ
ออกเสยีงชีข้าด 

1.7.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ยงั
มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 25 
(ยี่สิบห้า) ราย หรือไม่ตํ่ากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นจึงจะครบองค์ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธินัน้  

1.7.7 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้ว 45 (สี่สิบห้า) นาที ยงัมีผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการเรียก
ประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นดัประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 
(เจ็ด) วนั แตไ่มเ่กินกวา่ใน 14 (สบิสี่) วนันบัจากวนักําหนดประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก 
และให้บริษัทดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาด
หลกัทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบไุว้ข้างต้น ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบ
องค์ประชมุ กลา่วคือ มีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมาประชมุ จะไมม่ีการเรียกประชมุใหม่ 

1.7.8 มติที่ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนัน้ ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1.7.9 มติใดๆ ซึง่ที่ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือวา่มีผลผกูพนัผู้ ถือใบสาํคญัแสดง
สทิธิทกุรายไมว่า่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม 

1.7.10 ภายหลงัจากบริษัทในดําเนินการจดัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบผา่นทางระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ 
(SETSMART/ELCID) โดยเร็ว 
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1.7.11 บริษัทจะดําเนินการจดัทําและบนัทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบนัทึกดงักล่าวไว้ที่สํานกังาน
ใหญ่ของบริษัท รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือช่ือโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์
ของกิจการทัง้หลายที่ได้ประชุมกันนัน้ และให้ถือว่าการประชุมและมติทัง้หลายได้กระทําโดยถูกต้อง 
และบริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์และสํานกังาน กลต. ภายใน
ระยะเวลาไมเ่กิน 14 (สบิสี)่ วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

1.7.12 ในการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้
คําอธิบายในท่ีประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ 

1.7.13 บริษัทจะเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้หมด 

1.7.14 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินบัตัง้แต่วนัที่ประชุมเพื่อ
ลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สาํนกังาน กลต. และตลาด
หลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ 

1.7.15 กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดประชุมได้ทนัภายในอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดําเนินการ
ประชมุสิน้สดุลงและไมไ่ด้มีการจดัประชมุในครัง้นัน้ 

1.8 การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สทิธิ 

บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิตามรายละเอียดดงันี  ้

1.8.1 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจํานงที่จะใช้สิทธิ ในวัน
กําหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ ซึง่บริษัทไมส่ามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงักล่าว 
สามารถคํานวณได้ตามที่กําหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้น กรณีตามที่ระบไุว้ในข้อจํากดัการโอนใบสําคญั
แสดงสทิธิและหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิตามข้อ 2 

1.8.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทจะชําระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะ
จดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบสี่) วนัทําการ นบัจากวนัที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิที่มาแจ้งความจํานงที่จะใช้สทิธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัรา ร้อยละ 7.5 
ตอ่ปี โดยคํานวณจากคา่เสยีหายนบัแตว่นัท่ีพ้นกําหนด 14 (สบิสี)่ วนัดงักลา่วจนถึงวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิได้รับคืนเงินคา่เสยีหาย 

อยา่งไรก็ดี ไมว่า่ในกรณีใดๆ หากบริษัทได้ทําการสง่เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงิน
ของธนาคาร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบสําคญัสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุ
ในหนงัสือแสดงความจํานงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับเงิน
คา่เสยีหายคืนแล้วโดยชอบและไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

1.8.3 การคํานวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ 1.8.1 มีสตูรการคํานวณ
ดงันี ้
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คา่เสยีหายตอ่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 (หนึง่) หนว่ย เทา่กบั  B x [MP – EP] 

โดยที่  B คือ จํานวนหุ้นสามญัที่ไมส่ามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ ตาม
อตัราการใช้สทิธิที่เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

 MP  คือ  ราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัทในวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่
ละครัง้ซึ่งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงการใช้
สทิธิ 

 EP  คือ  ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิหากมีการปรับราคาการใช้สทิธิ 

1.8.4 การชดใช้คา่เสยีหายตามข้อนีใ้ห้ถือเป็นสิน้สดุ 

อนึง่ ในกรณีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซึง่เป็นคนตา่งด้าว (ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) ไม่สามารถใช้
สทิธิได้ เนื่องจากข้อจํากดัในเร่ืองอตัราสว่นการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบงัคบับริษัทกําหนดว่าการ
ถือหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
ในกรณีเช่นนี ้บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดําเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็น
คนต่างด้าว และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้อง
ให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทัง้สิน้ 

1.9 สถานะของใบส าคัญแสดงสทิธิที่อยู่ระหว่างวนัที่ ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิแสดงความจ านงใช้
สิทธิ 

สถานะของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่อยูร่ะหวา่งวนัท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช้สิทธิ  และ
วนัก่อนวนัที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ว  อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิจะมีสถานภาพและสทิธิเช่นเดียวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้แสดงความจํานง
ใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว  อนั
เนื่องมาจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิข้างต้นแล้ว ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ  
และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิในช่วงที่บริษัทยงัไมไ่ด้นําหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ได้ทําการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการ
ปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
โดยเร็วที่สดุตามจํานวนที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบั
ใช้ โดยหุ้นสามญัสว่นท่ีเพิ่มใหมอ่าจได้รับช้ากวา่หุ้นสามญัที่ได้รับกอ่นหน้านีแ้ล้ว แตไ่มเ่กิน 15 (สบิห้า) 
วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ 

1.10 สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้น
สามญัที่ออกใหม่สําหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 (สิบสี่) วนั นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทได้รับชําระ
คา่หุ้นตามจํานวนที่มกีารใช้สทิธิแตล่ะครัง้ และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ
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ที่ได้ใช้สทิธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัที่คํานวณ
ได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้ 

หุ้นสามญัใหมท่ี่ออกเนื่องจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะมีสทิธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้น
สามญัของบริษัทท่ีได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทกุประการ นบัตัง้แต่วนัที่มีการจดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิหรือผู้ รับสทิธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วเนื่องจากการออก
หุ้นสามญัใหมจ่ากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

1.11 มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2561 และที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561 

1.11.1 มีมติอนุมตัิให้นําเสนอต่อให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จํานวน 54,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 270,000,000 บาท เป็นจํานวน 
324,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจํานวน 108,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนุมตัิให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (แบบ 53-4)  

1.11.2 อนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 108,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
ครัง้ท่ี 1 (JKN - W1) ทัง้นี ้

1.11.3 อนมุตัิออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท  (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ”) 
จํานวน 108,000,000 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในอตัราสว่นหุ้นสามญั 5 หุ้นต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทัง้นี ้หากมี
เศษของใบสาํคญัแสดงสทิธิ เกิดขึน้จากการคํานวณ ให้ปัดเศษดงักลา่วทิง้ โดยมีราคาเสนอ
ขายตอ่หนว่ยเท่ากบั 0 (ศนูย์) บาทและราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่ตํ่ากว่ามลู
คา่ที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามญัของบริษัท 

1.12  รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ 
ออกใหม่ ครัง้ที่ 1 (“JKN-W1”) 

จํานวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิ 108,000,000  หุ้น 

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท 

ราคาการใช้สทิธิ หุ้นละ 15.00 บาท 

มลูคา่รวมของหุ้นท่ีได้จากการใช้สทิธิ 54,000,000 บาท 
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หุ้นท่ีสาํรองไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิ
คิดเป็นร้อยละ 

20.00 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้ว
ทัง้หมดของบริษัท จํานวน 
540,000,000 หุ้น  

1.13  การด าเนินการหากมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สทิธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิ 

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร จะเสนอผา่นที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัที่เหลือจากการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิต่อไป ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อกําหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เก่ียวข้องตาม พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชน ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

1.14  ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 

บริษัทจะดําเนินการยื่นคําขออนญุาตให้ตลาดหลกัทรัพย์ พิจารณารับใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอภายใน 45 (สี่สิบห้า) วนันบั
จากวนัท่ีบริษัทได้ดําเนินการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิเสร็จสิน้ลง 

1.15 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทจะดําเนินการขออนญุาตนําหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน  30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนั
ครบกําหนดการใช้สทิธิซึง่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในแตล่ะครัง้ 

1.16 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้น 

เนื่องจากเป็นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Rights Offering) ดงันัน้ จึงไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  

อยา่งไรก็ตาม หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสาํคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดย
ผู้ใช้สทิธิไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม ดงัตอ่ไปนี  ้

1. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  

สตูรการคํานวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น = 1-[Q0 / Qn] 

โดยที่ 

Q0  = จํานวนหุ้นชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั ซึง่เทา่กบั 540.00 ล้านหุ้น 

Qw1 = จํานวนหุ้นท่ีรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึง่เทา่กบั 108.00 ล้านหุ้น 
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Qn  = จํานวนหุ้นรวมทัง้หมด ซึง่เทา่กบั Q0 + Qw1 ซึง่เทา่กบั 648.00 ล้านหุ้น 

 ผลกระทบ 
Control Dilution ร้อยละ 16.67 

2. การลดลงของสว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) 

สตูรการคํานวณการลดลงของสว่นแบง่กําไร = [EPS0 - EPSn] / EPS0 

โดยที่ 

EPS0  = กําไรสทุธิ / Q0 

EPSn = กําไรสทุธิ / (Q0+ Qn) 

Q0  = จํานวนหุ้นชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั ซึง่เทา่กบั 540.00 ล้านหุ้น 

Qw1 = จํานวนหุ้นท่ีรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึง่เทา่กบั 108.00 ล้านหุ้น 

Qn  = จํานวนหุ้นรวมทัง้หมด ซึง่เทา่กบั Q0 + Qw1 ซึง่เทา่กบั 648.00 ล้านหุ้น 

 ผลกระทบ 
Earning Dilution ร้อยละ 16.67 

กําไรสทุธิที่ใช้ในการคํานวณคือกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท สําหรับปี 2560 ซึ่งเท่ากบั 195.84 ล้าน
บาท 

3. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

สตูรการคํานวณการลดลงของราคา = (P0 – Pw) x Qw / ((Q0 + Qw) x P0) 

โดยที่ 

P0  = ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั 15 วนัทําการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 23 
กมุภาพนัธ์ 2560 (วนัท่ี 1 – 22 กมุภาพนัธ์ 2561) 

Pw1 = ราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมครัง้ที่ 1 ซึ่ง
เทา่กบั 15.00 บาทตอ่หุ้น 

Q0  = จํานวนหุ้นชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั ซึง่เทา่กบั 540.00 ล้านหุ้น 

Qw1 = จํานวนหุ้นท่ีรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึง่เทา่กบั 108.00 ล้านหุ้น 

Qn  = จํานวนหุ้นรวมทัง้หมด ซึง่เทา่กบั Q0 + Qw1 ซึง่เทา่กบั 648.00 ล้านหุ้น 

 ผลกระทบ 
Price Dilution ร้อยละ 1.24 
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2. ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสทิธิ 

2.1 การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไม่มีข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบสําคญั
แสดงสิทธิ เพื่อพกัการโอนสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึ่งบริษัทจะปิด
สมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) 
วนัก่อนวนัครบกําหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) 
ลว่งหน้า 2 (สอง) วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดง
สทิธิตรงกบัวนัหยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอให้เลือ่นเป็นวนัทําการถดัไป) 

2.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 

บริษัทมีข้อจํากดัการโอนหุ้นอนัสบืเนื่องมาจากข้อบงัคบัของบริษัทวา่ด้วยเร่ืองอตัราสว่นการถือหุ้นของ
บคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1 บริษัทจะไมอ่อกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย ซึ่งได้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ
จนทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลหรือนิติบคุคลที่ไมม่ีสญัชาติไทยมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ  49 ของ
ทุนที่เรียกชําระแล้วทัง้หมดของบริษัท ตามที่ระบุในข้อบงัคบัหรือตามสดัส่วนที่อาจมีการแก้ไขตาม
ข้อบงัคบัในอนาคต  

2.2.2 หากข้อจํากดัการโอนดงักลา่วข้างต้น มีผลทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทยซึ่งได้ใช้
สทิธิตามวิธีการใช้สทิธิดงัที่กลา่วมาแล้วโดยครบถ้วน ไมส่ามารถใช้สทิธิได้ตามจํานวนที่ระบใุนใบแจ้ง
ความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น  บริษัทจะอนญุาตให้ดําเนินการใช้สิทธิ
เพียงส่วนที่ไม่ขดัต่อข้อจํากัดข้างต้นโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

ก) ให้บริษัทคืนใบสําคญัแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิใน
สว่นที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทย
ดงักลา่วเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน  14 (สิบสี่) วนัทําการนบั
แตว่นัใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ 

ข) ให้บริษัทเป็นผู้ ถือใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ  และเงินตามจํานวนการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทย ได้ยื่นความจํานงการใช้สทิธิในสว่น
ที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิเอาไว้ตามลาํดบัก่อนหลงั เพื่อดําเนินการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิในสว่นท่ี
ยงัไมไ่ด้มีการใช้สทิธิทัง้จํานวนหรือบางสว่น เมื่อการเข้าถือหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วไม่
ขดัตอ่ข้อจํากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของคนที่มิใช่สญัชาติไทย 

ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ไมใ่ช่สญัชาติไทยจะต้องแสดงความจํานงที่จะให้บริษัทดําเนินการ
ตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ณ วนัแจ้ง
ความจํานงการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 
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บริษัทจะอนญุาตให้มีการดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  ในสว่นที่ยงัไม่ได้รับการใช้
สทิธิบางสว่นหรือทัง้หมดในวนัใช้สทิธิวนัแรกที่สามารถกระทําได้โดยที่ไมข่ดัตอ่ข้อจํากดั อยา่งไรก็
ดี หากมีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิดงักลา่วมากกว่าจํานวนหุ้น
สามญัที่อนญุาตให้ซือ้ได้โดยไม่ขดัต่อข้อจํากดัการโอนหุ้น เร่ืองสดัสว่นการถือครองหุ้นของผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทย บริษัทจะดําเนินการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ให้แก่ผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยตามลําดบัการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิที่ครบถ้วน
สมบรูณ์ตามที่กําหนดในการใช้สิทธิในครัง้นี  ้หาก ณ วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิดงักลา่วไมส่ามารถใช้สทิธิได้เนื่องจากข้อจํากดัเร่ืองสดัสว่นการถือครองหุ้นของผู้ ถือใบสาํคญั
แสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่มิใช่
สญัชาติไทยดงักลา่วไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ตอ่บริษัท และบริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย
ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

ค) ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท  ใน
กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตมุาจากข้อจํากดัเร่ืองสดัสว่นการถือครองหุ้น
ของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทย 

3. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

3.1 การส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทได้เปิดบญัชีฝากหลกัทรัพย์กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์) เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ให้กับบริษัทและให้บริการรับฝากหลกัทรัพย์ที่จองซือ้ในการ
เสนอขายครัง้นี ้กลา่วคือ ผู้จองซือ้สามารถใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และเข้าสูร่ะบบซือ้ขาย
แบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทนัที ทัง้นี ้เพื่อให้ระยะเวลาในการดําเนินการนําหลกัทรัพย์               
เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์ฯ สัน้ลง และเพื่อให้ผู้ จองซือ้สามารถขายหลกัทรัพย์ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หลกัทรัพย์ของบริษัทเร่ิมทําการซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ซึง่แตกตา่งกบักรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น/ใบสาํคญัแสดงสทิธิซึง่ผู้จองซือ้จะไม่
สามารถขายหลกัทรัพย์ได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น / ใบสําคญัแสดงสิทธิ  ผู้จองซือ้
สามารถเลอืกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ใน 3 กรณี ดงัตอ่ไปนี ้คือ 

3.1.1 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้หลกัทรัพย์ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless System) 
กล่าวคือ ประสงค์ที่จะฝากไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้ จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่
กรณีนีน้ายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะดําเนินการออกใบหุ้น/ใบสําคญัแสดง
สิทธิตามจํานวนที่ได้รับจัดสรรในช่ือของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหลกัทรัพย์ที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้
ฝากหลกัทรัพย์อยู ่ภายใน 7 วนัทําการ นบัแตว่นัปิดการจองซือ้หลกัทรัพย์ และจะออกหลกัฐานการรับ
ฝากหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการจองซือ้หลกัทรัพย์ 
ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นัน้ก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้ นที่ผู้ จองซือ้ฝากไว้ ในกรณีนี ้                  
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ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หลกัทรัพย์ของบริษัท ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกให้บริษัท ดําเนินการตามข้อ 3.1.1 ช่ือของผู้จองซือ้ในใบจองซือ้จะต้องตรงกบั
ช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหลกัทรัพย์ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว มิฉะนัน้แล้ว บริษัท ขอสงวนสทิธิที่จะดําเนินการออกใบหุ้น/ใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้จองซือ้
ตามข้อ 3.1.3 แทน 

3.1.2 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น/ใบสําคญัแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหลกัทรัพย์ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 บริษัท จะดําเนินการนําหลกัทรัพย์ที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหลกัทรัพย์ตามจํานวนที่ผู้ จองซือ้ได้รับการจัดสรรไว้ใน
บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัปิดการจองซือ้หุ้น 
และออกหลกัฐานการรับฝากหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้จองซือ้ ภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัปิดการจองซือ้ 
ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลกัทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทันทีที่
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หลกัทรัพย์ของบริษัทเร่ิมทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหาก
ผู้จองซือ้รายใดต้องการถอนหลกัทรัพย์ออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600              
ผู้จองซือ้รายนัน้สามารถติดต่อได้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรัพย์ตาม
อตัราที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด ทัง้นี ้การถอนหลกัทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการ ดังนัน้ ผู้ จองซือ้ที่นําฝากในบัญชี
ดงักลา่วอาจจะไมส่ามารถถอนหลกัทรัพย์ได้ทนัภายในวนัท่ีหลกัทรัพย์ของบริษัท เร่ิมทําการซือ้ขายได้
ในวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

3.1.3 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น/ใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยให้ออกใบหุ้น/ใบสาํคญัแสดงสทิธิใน
ช่ือของผู้จองซือ้ (Scrip System) นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะทําการสง่
มอบใบหุ้น/ใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือที่อยู่ที่ระบใุนใบจองซือ้หุ้นภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัปิดการจองซือ้
หุ้น ในกรณีนี ้ ผู้ ได้รับการจัดสรรหลกัทรัพย์จะไม่สามารถขายหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น/ใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลงัจากที่หลกัทรัพย์ของ
บริษัท ได้รับอนมุตัิให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ระบเุลือกกรณี
ใดกรณีหนึง่ในใบจองซือ้ บริษัท ขอสงวนสทิธิที่จะออกใบหุ้น/ใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

3.2 การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัสามารถเลอืกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

3.2.1  ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั  โดยให้
ออกใบหุ้นในนามของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะสง่มอบใบหุ้นตามจํานวนที่ใช้
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สทิธิแก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือที่อยู่ที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ภายใน 15 (สบิห้า) วนัทําการนบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณี
นี ้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะไม่สามารถขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากที่หุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใช้สทิธิได้รับอนญุาตให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

3.2.2  ในกรณีที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั แต่ประสงค์จะ
ใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่
กรณีนีศ้นูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะดําเนินการนําหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอด
บญัชีจํานวนหุ้นสามญัที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ก็
จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจดัสรรหุ้น
ฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรภายใน 7 (เจ็ด) วนัทําการ นบัจากวนั
ครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัจะ
สามารถขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์
อนญุาตให้หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเลอืกให้บริษัทดําเนินการตามข้อ 3.2.2 ช่ือของ
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 3.2.1 
แทน 

3.2.3  ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น  แต่ประสงค์จะใช้
บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใช้สทิธิไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทจะดําเนินการนําหุ้น
สามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอด
บญัชีจํานวนหุ้นสามญัตามจํานวนที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้
ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการ
จดัสรรหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วนัทําการ นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ที่ได้รับการ
จดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดยต้อง
ติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการตามที่ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถ
ขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของบริษัททําการ
ซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ที่ได้รับจดัสรรหุ้นได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว
แล้ว 
























